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یسانش هانگ 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، : هسانشرس

.يدراهتشا يدمحم  شراگن  میظنت و  یتئارق ؛  نسحم  یسانش / هانگ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

[. تساریو 2 :] تساریو تیعضو 

.1377 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت : : رشن تاصخشم 

.ص 282 هد ، : يرهاظ تاصخشم 

-978 متشه : پاچ  لایر : 11000 متفه ؛ ) پاچ   ) لایر  8000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  6000 964-90402-9-3 ؛  لایر :   6000: کباش
( مهد پاچ  لایر (  15000 964-90402-9-5 ؛ 

يروهمج يامیـس  رد  سرد  یـس  تروـص  هب  ناضمر 1362  كرابم  هاـم  رد  هک  تسا  یثحاـبم  هعومجم  رـضاح  باـتک  : تشادداـی
.تسا هدش  داریا  نآرق " زا  ییاهسرد   " همانرب رد  ناریا  یمالسا 

 . زیئاپ 1380 مود : پاچ  : تشاددای

راهب 1386. متفه : پاچ  : تشاددای

زییاپ 1386. متشه : پاچ  : تشاددای

 . زییاپ 1387 مهن :  پاچ  : تشاددای

زییاپ 1389. مهد : پاچ  : تشاددای

.هانگ تخانش  هنیمز  رد  تایاور  تایآ و  یسررب  یسانش : هانگ  رگید : ناونع  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

.هانگ تخانش  هنیمز  رد  تایاور  تایآ و  یسررب  یسانش : هانگ  : رگید ناونع 

هانگ : عوضوم

هریبک ناهانگ  : عوضوم
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یمالسا قالخا  : عوضوم

هدنروآدرگ  -، 1323 دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم  : هدوزفا هسانش 

:BP225/6/ق4گ9 1377 هرگنک يدنب  هدر 

297/464: ییوید يدنب  هدر 

:م 16598-77 یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

رشان نخس 

رشان نخس  یسانش »  هانگ 

.تسا هدش  رشتنم  يدازآ  مایپ  تاراشتنا  يوس  زا  تبون  هدزاود  یط  نونکات  لاس 1369  زا  تسامش  يور  شیپ  هک  یباتک 

، تسا یتئارق  نسحم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  یملق  راثآ  رـشن  نآ  فده  هک  نآرق » زا  ییاهـسرد  یگنهرف  زکرم   » سیـسأت لابندب 
نیا يوس  زا  دـیدج  یلکـش  اب  یـسانش » هانگ   » باتک اتـسار  نیا  رد  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  هرـشتنم  بتک  حالـصا  رظن و  دـیدجت 

.ددرگ یم  رشتنم  زکرم 

.مییامن یم  رکشت  دنا  هدومن  يرای  ار  ام  دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  لاسرا  اب  هک  یناسک  همه  زا 

نآرق زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم 

راتفگشیپ

راتفگشیپ یسانش »  هانگ 

بیسآ تافآ و  هب  اهنآ  زا  یکی  نابغاب  .دنناسکی  ناتخرد  ناهایگ و  عون  اوه و  بآ و  رظن  زا  هک  دیریگب  رظن  رد  مه  رانک  ار  غاب  ود   
نابغاب یلو  تسا ، رادروخرب  هفوکش  لگ و  هویم و  یباداش و  توارط و  زا  غاب  نآ  ًارهق  دراد ، هجوت  دنک  یم  دیدهت  ار  غاب  هک  ییاه 

.تشاد دهاوخ  هدروخ  مرک  ییاه  هویم  هدرمژپ و  یغاب  هجیتن  رد  تسا ، ربخ  یب  ای  درادن و  هجّوت  ای  اه  بیسآ  تافآ و  هب  رگید 

اب رگا  یلو  دش ، دـهاوخ  كانرطخ  هدزاو و  يرـصنع  دـنکن ، دوخ  یمـسج  یحور و  تافآ  هب  هجوت  رگا  هک  تسا ، نینچ  زین  ناسنا   
.دیدرگ دهاوخ  هتسیاش  هتسراو و  يدرف  دشاب ، دوخ  بقارم  تقد  هجوت و 

، نآ هب  یگدولآ  زا  ار  رـشب  ینامـسآ ، ياه  باتک  ایبنا و  مامت  هک  تسا  ناهانگ  بویع و  نامه  ناسنا ، دروم  رد  اه  بیـسآ  تافآ و   
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.دنا هدومن  توعد  هانگ ، زا  بانتجا  یکاپ و  هب  ار  اه  ناسنا  دوخ  تادیکات  اهرادشه و  اب  و  دنا ، هتشاد  رذح  رب 

: دنیامرف یم  ینخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(1)« اینّدلاب َهلَولَا  ِسفَّنلا  ُهَفآ   »

« .تسا ایند  هب  یگتسبلد  صرح و  ناسنا ، كاپ )  ) ِحور تفآ   »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   و 

(2)« رخَفلا ُبجُعلا و  ُدسَحلا و  نیّدلا  هَفآ   »

« .تساربکت يدنسپ و  دوخو  تداسح  نید ، تفآ   »

تروص هب  یسمش  لاس 1362  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  تسا  یثحابم  هعومجم  تسا ، هدش  میظنت  اتسار  نیارد  هک  رـضاح  باتک   
زا ییاهـسرد   » همانرب ي رد  یتئارق ، نسحم  ياقآ  مالـسالا  هجح  ترـضح  طـسوت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يامیـس  رد  سرد ، یس 

رایتخا رد  یباتک  تروص  هب  میظنتو  لیمکت  بیذـهت و  اـب  اـه  سرد  ناـمه  نونکا  .تفرگ  رارق  مدرم  لابقتـسا  دروم  حرطم و  نآرق »
.دریگ یم  رارق  امش 

ج 1 ص 309-305. مکحلا ، ررغ  ( 1 - 1
ج 2 ص 307. یفاک ، ( 2 - 2
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زا هک  دوب  یماهلا  تسا ، لرتنک  يراددوخ و  ینعم  هب  هک  هزور )  ) موص هام  يزاسدوخ و  هام  ناضمر ، هام  رد  هلاسم  نیا  حرط  لـیلد   
یلع تفگ ، یم  نخـس  ناضمر  هام  نأش  رد  ترـضح  نآ  هک  اجنآ  دـش ، هتفرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هبطخ ي 

: دیسرپ تساخاپب و  مالسلا  هیلع 

.؟  تسیچ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب   

: دندومرف خساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

« هَّللا مراحَم  نع  ُعَرَولا   »

« .تسا هانگزازیهرپ  هام ، نیارد  لمع  نیرتهب   »

 

: تسا هدیدرگ  میظنت  ریز  لصف  تشه  تروص  هب  باتک  نیارد  یقالخا ، دنمدوس  ياه  سرد  نیا   

.نآ ماسقا  هانگ و  - 1 

.هانگ شیادیپ  ياه  هنیمز  - 2 

.هانگ هیجوت  - 3 

.هانگ ياهزرم  تخانش  - 4 

.هانگ لرتنک  - 5 

.راکهنگ اب  دروخرب  - 6 

.هانگ ياهدمآ  یپ  راثآ و  - 7 

.يزاسکاپ هبوت و  - 8 

.دشاب ام  همه ي  تمایق  ربق و  هریخذ  دیفم و  هکنآ  دیما   

يدراهتشا يدمحم  دمحم  مق -  هیملع  هزوح   

تشهبیدرا 1368 ناضمر 1409 -  هام   

هانگ يانعم  - 1
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هانگ يانعم  یسانش »  هانگ 

.دوش یم  بوسحم  هانگ  دشاب ، دنوادخ  نامرف  فالخرب  هک  يراک  ره  مالسارد  تسا و  فالخ  ینعم  هب  هانگ   

.تسا گرزب  تسادخ ، ینامرفان  نوچ  دشاب  کچوک  دنچ  ره  هانگ   

: دندومرف رذوبا  هب  ینخس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(1)« هتیصع نم  یلا  رظنا  نکل  هئیطخلا و  رغص  یلا  رظنتال   »

!.« ینک یم  ینامرفان  ار  یسک  هچ  رگنب  هکلب  رگنن ، ار  هانگ  یکچوک   »

نآرق رد  هانگ  ياه  هژاو  - 2

نآرق رد  هانگ  ياه  هژاو  یسانش »  هانگ 

مادـک ره  هک  تسا ، هدـش  دای  هانگ  زا  فلتخم ، ياه  هژاو  اـب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نآرق و  ناـبز  رد   
.تسا هانگ  ندوب  نوگانوگ  رگنایب  دراد و  یم  رب  هدرپ  هانگ  موش  راثآ  زا  یشخب  زا  ییوگ 

: زا دنترابع  هدمآ ، هانگ  دروم  رد  نآرق  رد  هک  ییاه  هژاو   

هئیطخ مارح 7 - مرج 6 - هئیس 5 - مثا 4 - تیصعم 3 - بنذ 2 - - 1 

رش ثبخ 14 - هشحاف 13 - رکنم 12 - روجف 11 - داسف 10 - قسف 9 - - 8 

2 ص :

ج 2 ص 53. مارو ، هعومجم  ( 3 - 1
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ثنح لقث 17 - رزو و  ممل 16 - - 15 

نیا دراد ؛ يویند  ای  يورخا  تازاجم  ناونع  هب  هلابند  دـمآ و  یپ  عون  کی  یفـالخ  لـمع  ره  نوچ  تسا ، هلاـبند  ینعم  هب  بنذ ، - 1 
.تسا هدمآ  راب  نآرق 35  رد  هژاو ،

نیا تسا ؛ هتفر  نوریب  ادـخ  یگدـنب  زرم  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  رگنایب  ادـخ و  ناـمرف  زا  جورخ  یچیپرـس و  ینعم  هب  تیـصعم ، - 2 
.تسا هدمآ  راب  نآرق 33  رد  هژاو 

تسا و هدناماو  درف  کی  راکهنگ  تقیقح  رد  اریز  تسا  اه  شاداپ  زا  ندش  مورحم  ندناماو و  يدنک و  یتسس و  يانعم  هب  مثا ، - 3 
.تسا هدمآ  راب  نآرق 48  رد  هژاو  نیا  درادنپ ؛ گنرز  ار  دوخ  ادابم 

یتخبـشوخ تداعـس و  ینعم  هب  هک  هنـسح »  » ربارب رد  ددرگ ، تبکن  هودنا و  بجوم  هک  تسا  تشز  حیبق و  راک  ینعم  هب  هئیـس ، - 4 
.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  هژاو 165  نیا  تسا ؛

.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  هک 44  هدش  هتفرگ  هژاو  نیمه  زا  ءوس »  » هملک  

مرج دـشاب ، یم  هداـم  نیمه  زا  میارج  همیرج و  تسا ، تسپ  ینعم  هب  اـی  تخرد و  زا  هویم  ندـش  ادـج  ینعم  هب  لـصا  رد  مرُج ، - 5 
.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  هژاو 61  نیا  دزاس ؛ یم  ادج  فده  لماکت و  تداعس ، تقیقح ، زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یلمع 

عونمم اهراک  يرسکی  زا  دشوپ و  یم  هرمع  جح و  رد  ناسنا  هک  تسا  یـسابل  مارحا  سابل  هکنانچ  تسا ، عونمم  ینعم  هب  مارح ، - 6 
مارتحا تمرح و  ياراد  هک  يدجـسم  ینعی  مارحلا  دجـسم  دـشاب و  یم  عونمم  نآ  رد  گنج  هک  تسا  یهاـم  مارح  هاـم  .دوش و  یم 

.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  دودح 75  هژاو  نیا  تسا ؛ عونمم  نآ  هب  نیکرشم  دورو  و  هدوب ، یصاخ 

هروس هیآ 81  هکنانچ  تسا ، هدـش  لامعتـسا  زین  گرزب  هانگ  ینعم  رد  یهاگ  .تسا و  يدـمع  ریغ  هاـنگ  ینعم  هب  ًاـبلاغ  هئیطخ ، - 7 
.دشاب یم  هاوگ  بلطم  نیا  رب  هقاحلا  هروس  هرقب و 37 

راونا ذوفن  هار  و  دـنک ، یم  عطق  تاجن ، قیرط  زا  ار  وا  دـیآ و  یمدـیدپ  هانگ  رثا  رب  ناسنا  يارب  هک  تسا  یتلاـح  لـصا  رد  هژاو  نیا   
.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  هژاو 22  نیا   (1) .ددنب یم  ار  ناسنا  بلق  هب  تیاده 

ادخ یگدنب  تعاطا و  رادـم  زا  راکهنگ  جورخ  رگنایب  و  دـشاب ، یم  دوخ  تسوپ  زا  امرخ  هتـسه  جورخ  ینعم  هب  لصا  رد  قسف ، - 8 
رد راب  هژاو 53  نیا  تسا ؛ هدـنام  ظافح  هعلق و  نودـب  هجیتن  رد  هتـسکش و  ار  یهلا  نامرف  راصح  میرح و  دوخ  هانگ  اـب  وا  هک  تسا 

.تسا هدمآ  نآرق 

نآرق رد  راب  هژاو 50  نیا  تسا ؛ اهدادعتـسا  نتفر  ردـه  هب  یهابت و  شا  هجیتن  هک  تسا  لادـتعا  ّدـح  زا  جورخ  ینعم  هب  داـسف ، - 9 
.تسا هدمآ 
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هدمآ نآرق  رد  راب  و 6  ددرگ ؛ یم  ییاوسر  ثعاب  هک  تسا  نید  وربآ و  ایح و  هدرپ ي  ندش  هراپ  یگدـیرد و  ینعم  هب  روجف ، - 10 
(2) .تسا

لقع و و  تسین ، سونام  گنهامه و  ملاس ، لقع  ترطف و  اب  هاـنگ  هک  ارچ  تسا ، انـشآ  اـن  ینعم  هب  راـکنا  زا  لـصا  رد  رکنم ، - 11 
.تسا هدش  حرط  رکنم ، زا  یهن  ناونع  رد  رتشیب  هدمآ و  نآرق  رد  راب  هملک 16  نیا  درمش ؛ یم  هناگیب  تشز و  ار  نآ  ملاس ، ترطف 

نیگنن و تشز و  رایسب  راک  ینعم  هب  يدراوم  رد  .دنیوگ  هشحاف  تسین ، يدیدرت  نآ  یتشز  رد  هک  يراک  نخـس و  هب  هشحاف ، - 12 
.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  هژاو 24  نیا  دور ؛ یم  راک  هب  روآ  ترفن 

نآرق زا  دروم  رد 16  هژاو  نیا  .دنـسپ  لد  كاپ و  يانعم  هب  ّبیط »  » لباقم رد  دنیوگ  ثیبخ  دنـسپان ، تشز و  رما  ره  هب  ثبخ ، - 13 
.تسا هتفر  راکب 

عوـن هک  تسا  يراـک  ینعم  هب  ریخ »  » هژاو ي سکع ، رب  و  دـنراد ، ترفن  نآ  زا  مدرم  عوـن  هک  تسا  یتـشز  ره  ینعم  هـب  ّرـش ، - 14 
یم راک  هب  هانگ  دروم  رد  زین  یهاگ  یلو  دوش ، یم  لامعتسا  اه  يراتفرگ  اهالب و  درومرد  ًابلاغ  هژاو  نیا  دنراد ، تسود  ار  نآ  مدرم 

.تسا هتفر  راک  هب  هانگ  ینعم  هب  لازلز  هروس  هیآ 8  رد  هکنانچ  دور ،

رد .دور و  یم  راکب  هریغـص  ناهانگ  رد  تسا و  كدـنا  يایـشا  ینعم  هبو  هانگ  هب  ندـش  کـیدزن  ینعم  هب  ملق ) نزو  رب  ، ) ممل - 15 
.تسا هدمآ  رابکی  نآرق 

زا ینیگنـس  راک  هک  تسا  یـسک  ریزو » ، » دور یم  راک  هب  نارگید  هانگ  لمح  دروم  رد  رتشیب  و  تسا ، ینیگنـس  ینعم  هب  رزو ، - 16 
.تسا هدمآ  راب  نآرق 26  رد  هژاو  نیا  دیشک ، دهاوخ  شود  هب  ار  تموکح 

3 ص :

ج 1 ص 218. نازیملا ، ( 4 - 1
ص 373. بغار ، تادرفم  ( 5 - 2
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نیا هب  توبکنع  هروس  هیآ 13  هچنانچ  تسا ، هتفر  راک  هب  هانگ  دروم  رد  تسا  ینیگنس  ینعم  هب  هک  زین  لقث »  » هژاو نآرق  رد  یهاگ   
.دراد تلالد  بلطم 

ینکـش و نامیپ  هانگ  دروم  رد  رتشیب  تسا و  هدـمآ  تساوخزاـب  لـطاب و  هب  لـیامت  ینعم  هب  لـصا  رد  سنج ) نزو  رب  ، ) ثنح - 17 
.تسا هدمآ  نآرق  رد  رابود  هژاو  نیا  .تسا  هدمآ  دهعت ، زا  دعب  فلخت ،

مایپ اب  کی  ره  و  دنـشاب ، یم  هانگ  ینوگانوگ  زا  یکاح  هانگ و  موش  راثآ  زا  یـشخب  رگناـیب  مادـک  ره  هناـگ  هدـفه  ياـه  هژاو  نیا   
.دنراد یم  رذحرب  هانگ  باکترا  زا  ار  اه  ناسنا  يا ، هژیو  رادشه  صوصخم و 

تایاور رد  هانگ  ياه  هژاو  - 3

تایاور رد  هانگ  ياه  هژاو  یسانش »  هانگ 

، بیع ترثع ، ّتلَز ، تیاـنج ، هریرج ، دـننام : هتفر  راـک  هب  فلتخم  ناـهانگ  دروم  رد  زین  يرگید  ياـه  هژاو  یمالـسا ، تاـیاور  رد   
.دیایب ناسنا  غارس  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  هانگ  زا  یعون  رگنایب  مادکره  هک...و 

هانگ تخانش  يارب  رگید  هار  - 4

هانگ تخانش  يارب  رگید  هار  یسانش »  هانگ 

؛ دنا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  فلتخم ، ناهانگ  رطاخب  هورگ  هدجیه  نآرق  رد   

زیچ همه  لماش  دـنوادخ  تمحر  هکنیا  اب  تسا ، بضغ  مشخ و  اب  هتخیمآ  تمحر ، زا  نتخاس  رود  درط و  ینعم  هب  لـصا  رد  نعل »  »
؛ دوش یم 

(1)« ییَش ّلُک  تَعسَو  یتَمحَر  َو   »

« .تسا هدرتسگ  يزیچ  ره  رب  نم  تمحر  و   »

يا هرذ  اما  دراد  رارق  یهلا  تمحر  سونایقا  رد  هتـسبرد  پوت  نوچمه  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  دوخ  باختنا  ءوس  رطاخب  ناسنا  یلو   
.دریذپ یمن  نورد  هب  ار  تمحر  بآ 

نآرق رد  ناگدش  تنعل  - 5

نآرق رد  ناگدش  تنعل  یسانش »  هانگ 

رفک نارادمدرـس  قح ، ناگدـننک  نامتک  نانکـش ، نامیپ  رگ ، هلیح  نانکـش  نوناق  نادـترم ، جوجل ، ناـیدوهی  ناکرـشم ، نارفاـک و   
تمهت سیلبا ، نالتاق ، ناـملاظ ، هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ناگدـنهد  رازآ  هرهچ ، دـنچ  ناـقفانم  نیمز ، رد  داـسف  رطاـخب 
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.نایوگ غورد  نالد و  كاپان  زادرپ ، غورد  نازاس  هعیاش  نیتسار ، ناربهر  نافلاخم  نماد ، كاپ  ناوناب  هب  ناگدننز 

تایاور رد  ناگدش  تنعل  - 6

تایاور رد  ناگدش  تنعل  یسانش »  هانگ 

.دنک هفاضا  یبلطم  هدرب و  تسد  ینامسآ  باتک  رب  هک  یسک 

.دریذپن ار  یهلا  تاردقم  هک  یسک   

.دنک یمارتحا  یب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هب  هک  یسک   

(2) .دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناگدنمزر  مهس  هک  یسک   

یلو دراد ، یم  زاب  باذـع  هانگ و  زا  ار  نارگید  ای  تسا ، نآ  كرات  شدوخ  یلو  دـنک  یم  توعد  ریخ  راـک  هب  ار  مدرم  هک  یـسک   
(3) .دوش یم  نآ  بکترم  دوخ 

لهج لقع و  رکشل  - 7

لهج لقع و  رکشل  یسانش »  هانگ 

رد ارام  هک  تسا  یبوخ  رایسب  يامنهار  هدش  هدرمش  لهج  لقع و  رکشل  نآ ، رد  هک  یفورعم  ثیدح  ناهانگ ، رتشیب  تخانـش  يارب   
(4) .درک دهاوخ  کمک  اتسار  نیا 

نایم هب  لهج  لقع و  زا  نخـس  دندوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  یعمج  دـیوگ : یم  نارهم  نبهعامـس  ثیدـح ، زاغآ  رد   
.دیدرگ تیاده  ات  دیسانشب  ار  شرکشل  لهج و  نینچمه  شرکشل و  لقع و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دمآ 

درمش لقع  رکشل  ناونع  هب  ار  تلصخ  سپس 75  درک  فیرعت  ار  لهج  لقع و  تسخن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  هعامـس   
تیاعر يارب  هک   ) .درمشرب لهج  رگشل  ناونع  هب  ار  رگید  تلصخ  و 75 

4 ص :

.152 فارعا /  ( 6 - 1
ج 11 ص 271. هعیشلا ، لئاسو  ج 2 ص 293 ، یفاک ، ( 7 - 2

هبطخ 129. هغالبلا ، جهن  ( 8 - 3
.تسا هدمآ  ج 1 ص 23-21  یفاک ، رد  لماک  روط  هب  ثیدح  نیا  ( 9 - 4
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.دنتسه لقع  رکشل  هب  زهجم  یقیقح  نمؤم  ره  وا و  يایصوا  ناربمایپ و  دومرف : نایاپ  رد  و  دش ) يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا 

هانگ ماسقا  - 8

هانگ ماسقا  یسانش »  هانگ 

: دنا هدومن  میسقت  هنوگ  ود  رب  ار  ناهانگ  میدق  زا  مالسا  ياملع   

(. گرزب  ) هریبک ناهانگ  - 1 

(. کچوک  ) هریغص ناهانگ  - 2 

؛ تسا هتفرگ  همشچرس  تایاور  نآرق و  زا  يدنب  میسقت  نیا   

: میناوخ یم  نینچ  نآرق  رد   

(1)« ًامیرک الخدم  مکلخدن  مکتائیس و  مکنع  رفکن  هنع  نوهنتام  رئابک  اوبنتجت  نا   »

یبوخ هاگیاج  رد  ار  امشو  میناشوپ  یم  ار  امش  کچوک  ناهانگ  دینک ، بانتجا  دیا ، هدش  یهن  نآ  زا  هک  يا  هریبک  ناهانگ  زا  رگا   »
« .میزاس یم  دراو 

: تسا هدمآ  رگید  ياج  رد   و 

(2)« اهاصحَا الا  ًهریبَک  الَو  هریغص  رِداُغیال  باتِکلا  اذِهل  ام  انتلیو  ای  َنولوُقی  ِهیف و  اّمم  َنیقِفشُم  َنیمرجُملا  َيرتَف  باتِکلا  َعضو  و   »

یم و  دنکانـساره ، ناـسرت و  تسا ، نآ  رد  هچنآ  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناراـکهنگ  دوـش ، هدراذـگ  اـجنآ  رد  لاـمعا ) هماـن   ) باـتک و   »
»؟ تسا هدرک  هرامش  ار  نآ  هکنیا  رگم  تسین ، یگرزب  کچوک و  لمع  چیه  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  ام ، رب  ياو  يا  دنیوگ :

: میناوخ یم  رگید  يا  هیآ  رد   و 

(3)« ...هرفغَملا ُعساو  ّکبر  ّنا  مَمَللا  ّالا  شحاوَفلا  مثِالا و  َِرئابک  نوبنَتجَی  نیّذلا   »

شزرمآ ناـمگ  یب  دـننک ، یم  زیهرپ  کـچوک  ناـهانگ  زج  اـه ، یتـشز  گرزب و  ناـهانگ  زا  هـک  دنتــسه  یناـسک  ناراـکوکین )  »)
« .تسا عیسو  تراگدرورپ 

: میناوخ یم  نایتشهب  هرابرد ي   و 

(4)« شِحاوَْفلا ِمثِالا و  ِرئابک  نُوِبنَتجَی  َنیذَّلا  و   »
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« .دننک یم  زیهرپ  تشز  ياهراک  گرزب و  ناهانگ  زا  هکنانآ  يارب ) تسا  هنادواج  ترخآ ، بهاوم   »)

: میناوخ یم  یهلا  ترفغم  هرابرد ي   و 

(5)« ًامیظَع ًامِثا  يرَتِفا  دقَف  هّللِاب  كرُشی  نم  ءآشی و  نِمل  کلذ  َنود  ام  رِفغَی  هب و  َكرُشی  نَا  رفغَیال  ّهللا  ّنا   »

نآ دشخب و  یم  دشاب ) هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دـهاوخب سکره  يارب  ار  نآ  زا  رت  نییاپ  دـشخب و  یمن  ار  كرـش  زگره )  ) دـنوادخ  »
« .تسا هداد  ماجنا  یگرزب  هانگ  ددرگ ، لیاق  یکیرش  ادخ  يارب  هک  سک 

زا یـضعب  دوش  یم  هدافتـسا  نینچمه  هریغـص و  هریبـک و  دـنا : هنوگ  ود  ناـهانگ ، هک  دوـش ، یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  تاـیآ  نیا  زا   
.تسا یندوشخب  اهنآ  زا  یضعب  یلو  تسین ، یندوشخب  یقیقح  هبوت  نودب  ناهانگ ،

تایاور رد  ناهانگ  يدنب  میسقت  - 9

تایاور رد  ناهانگ  يدنب  میسقت  یسانش »  هانگ 

یفاک لوصا  باتک  ردو  تسا ، هریغـص  هریبک و  هب  ناهانگ  میـسقت  رگنایب  هک  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  يددـعتم  تایاور   
.تسا ثیدح  ياراد 24  هک  هتفای  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  رئابکلا » باب   » ناونع تحت  باب  کی 

5 ص :

.31 ءاسن /  ( 10 - 1
.49 فهک /  ( 11 - 2

.32 مجن /  ( 12 - 3
.37 يروش /  ( 13 - 4

.48 ءاسن /  ( 14 - 5
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اهنآ رب  ار  منهج  شتآ  خزود و  دنوادخ ، هک  دنیوگ  ار  یناهانگ  هریبک ، ناهانگ  هک  هدـش  حیرـصت  باب ، نیا  مّود  لّوا و  تیاور  رد   
(1) .تسا هدومن  ررقم 

هدزون تیاور 24 )  ) تاـیاور زا  یخرب  رد  و  هریبک ، هاـنگ  ناونع  هب  هاـنگ  تفه  متـشه ،) موس و  تیاور   ) تاـیاور نیا  زا  یـضعب  رد   
(2) .تسا هدش  هدرمش  هریبک ، ناهانگ  ناونع  هب  هانگ 

یضعب هک  درادن  تافانم  عوضوم  نیا  یلو  دشاب ، یم  گرزب  نیگنس و  تسا ، گرزب  يادخ  نامرف  تفلاخم  نوچ  هانگ ، ره  هچرگ   
.ددرگ میسقت  کچوک  گرزب و  ناهانگ  هب  و  دشاب ، رگید  یخرب  زا  رتگرزب  دراد ، هک  يراثآ  دوخ و  هب  تبسن  ناهانگ  زا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هریبک  ناهانگ   

: دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  درک و  مالس  دمآ ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  مالسا ، ياملع  زا  یکی  دیبع » نبورمع   »

(3)« شحاوفلا مثالا و  رئابک  نوبنتجی  ّنیذلا   »

« .دننک یم  زیهرپ  یتشز  و  گرزب ، ناهانگ  زا  هک  دنتسه  یناسک  ناراکوکین   »

؛ دناوخن ار  هیآ  لابند  درک و  توکس  سپس   

»!؟ يدرک توکس  ارچ  : » دندومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

« .منادب دنوادخ  باتک  زا  ار  هریبک  ناهانگ  مراد ، تسود  : » تفگ وا   

: دندومن نایب  هدمآ  نآرق  رد  هک  ار  يا  هریبک  ناهانگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ   

: دیامرف یم  نآرق  تسادخ ؛ هب  كرش  هریبک ، ناهانگ  نیرتگرزب  - 1 

(4)« هّنجلا ِهیَلَع  هّللا  مّرَح  دقَف  هّللِاب  كرُشی  نم  َو   »

« .دنک یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دهد ، رارق  کیرش  ادخ ، يارب  هکیسک   »

؛ ادخ تمحر  زا  يدیماان  - 2 

(5)« نوِرفاکلا موَقلا  ّالا  هّللا  ِحور  نِم  سأیَیال  ّهنا   »

« .ددرگن دیمون  ادخ ، تمحر  زا  نارفاک  زج  سکچیه   »

؛ ادخ تلهم ) باذع و   ) رکم زا  ینمیا  - 3 
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(6)« نورساخلا موقلا  ّالا  ّهللا  رکم  نم  نمای  الف   »

« .راکنایز مدرم  رگم  دوشن ، نمیاادخ  رکم  زا   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسیع  نابز  زا  نآرق  هکنانچ  نیدلاو ؛ رازآ ) و   ) قوقع - 4 

(7)« ًاّیقش ًاراّبَج  ینلَعجَی  َمل  یتَدلاِوب و  ًاّرب  و   »

« .تسا هدادن  رارق  تخب  هریت  يوگروز  ارم  منک و  یکین  مردام  هب  هک  هداد  روتسد  ادخ   »

؛ هانگ یب  ِناسنا  نتشک  - 5 

(8)« ًامیظَع ًاباذَع  َهل  ّدعا  هَنَعل َو  هیلَع َو  هّللا  َبضَغ  اهیف و  ًاِدلاخ  مّنَهج  هؤازجَف  ًادّمَعتُم  ًانِمؤم  ُلتقَی  نَم  و   »

وا رب  دنوادخ  و  دنام ، یم  نآ  رد  هنادواج  هک  تسا  خزود  وا ، تازاجم  دـناسرب  لتق  هب  دـمع ، يور  زا  ار  ینامیا  اب  درف  سک  ره  و   »
« .تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یمیظع  باذع  دزاس و  یم  رود  شتمحر  زا  دنک و  یم  بضغ 

؛ نمادکاپ نز  هب  انز  ياوران  تبسن  - 6 

(9)« میظَع باذَع  مَهل  هرخالا َو  اینّدلا و  یف  اُونُِعل  تانِمؤُملا  تالِفاغلا  ِتانِصحُملا  َنُومرَی  َنیّذلا  ّنا   »

6 ص :

ج 2 ص 276. یفاک ، .رانلا  اهیلع  هّللا  بجوا  یتلا  رئابکلا  ( 15 - 1
ج 11 ص 276. هعیشلا ، لئاسو  ج 2 ص 285 ، يدنوخآ ، پاچ  یفاک  ( 16 - 2

.32 مجن /  ( 17 - 3

.72 ءاسن /  ( 18 - 4
.78 فسوی /  ( 19 - 5
.99 فارعا /  ( 20 - 6

.32 میرم /  ( 21 - 7
.93 ءاسن /  ( 22 - 8
.23 رون /  ( 23 - 9
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یهلا تمحر  زا  ترخآ ، ایند و  رد  دـنزاس ، یم  مهتم  ار  نامیا  اـب  و  یگدولآ ) هنوگ  ره  زا   ) ربخ یب  نمادـکاپ و  ناـنز  هک  یناـسک   »
« .تسا ناشراظتنا  رد  یگرزب  باذع  و  دنرودب ،

؛ میتی لام  ندروخ  - 7 

(1)« ًاریعس نولصیسو  ًاران  مهنوطب  یف  نولکای  ّامنا  یماتَیلا  لاومَا  نولکأَی  َنیّذلا  ّنا   »

یم نازوس  شتآ  رد  يدوزب  دـنرب و  یم  ورف  شتآ  دوـخ ، ياـه  مکـش  رد  اـهنآ  دـنروخ ، یم  ار  ناـمیتی  لاوـما  هک  یناـسک  اـنامه   »
« .دنزوس

؛ داهج ههبج  زا  رارف  - 8 

(2)« ریصملا سئب  مّنهَج و  هاوأَم  هّللا َو  نِم  بضَِغب  ءآب  هَِئف  یلا  ًاّزیحتُم  وا  لاتِقل  ًافّرِحتُم  ّالا  هُربُد  ٍذئموَی  مّهلُوی  نَم  َو   »

ای ددجم و  هلمح  يارب  نادیم  زا  يریگ  هرانک  شفده ، هک  یتروص  رد  رگم  دـنک  تشپ  اهنآ  هب  گنج )  ) ماگنه نآ  رد  سک  ره  و   »
هچ و  منهج ، وا  هاگیاج  و  دش ، دهاوخ  راگدرورپ  مشخ  راتفرگ  یسک ) نینچ   ) دشاب هدوب  نادهاجم ) زا   ) یهورگ هب  نتسویپ  دصق  هب 

« .تسا یتبقاع  دب 

؛ يراوخ ابر  - 9 

(3)« ّسملا نِم  ناطیّشلا  ُهطَّبختَی  يّذلا  موقَی  امَک  ِّالا  نُوموُقَیال  ابِّرلا  َنولُکاَی  َنیّذلَا   »

هدرک لاح  هتفـشآ  هناوید ، نوچمه  ار  وا  دوخ ، سامتاب  ناطیـش  هک  یـسک  دننام  رگم  دـنزیخ  یمن  رب  دـنروخ ، یم  ابر  هک  یناسک   »
« .تسا

؛ وداج رحس و  - 10 

(4)« قالخ نِم  هرِخالا  ِیف  َهلام  ُهارَتشا  نَِمل  اوُملَع  دََقل  َو   »

« .دوب دهاوخ  هرهب  یب  ترخآ ، رد  دوش ، وداج  رادیرخ  سک  ره  هک  دنتسناد  ًاعطق   »

؛ انز - 11 

(5)« ًاناهُم ِهیف  ُدلخَی  هَمایقلا َو  َموَی  باذَعلا  َهل  فعاُضی  ًاماثَا  َقلَی  َکلذ  لَعفَی  نَم  َو   »

نآ رد  هشیمه  يراوخ ، اب  ددرگ و  فعاضم  تمایق ، رد  یـسک  نینچ  باذـع  دـید ، دـهاوخ  ار  شتازاـجم  دـنک ، اـنز  هک  سک  ره   »
« .دنام دهاوخ 
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؛ هانگ يارب  غورد  دنگوس  - 12 

(6)« هرِخالا ِیف  مَهل  َقالخ  ِکئلُوا ال  ًالیلَق  ًانَمَث  مِهنامیا  هّللا و  ِدهَِعب  َنورَتشَی  َنیّذلَا   »

« .دنا هرهب  یب  ترخآ ، رد  دنشورف ، یم  كدنا  ياهب  هب  ار  دوخ  ياهدنگوس  ادخ و  اب  دوخ  نامیپ  هک  یناسک   »

؛ یگنج میانغ  رد  تنایخ  - 13 

(7)« هَمایِقلا موَی  ّلَغ  اِمب  ِتاَی  ُللغَی  نَم  َو   »

« .دیایب هدرک  تنایخ  هچنآ  اب  تمایق  زور  دنک ، تنایخ  یگنج ، تمینغ  رد  هک  ره  و   »

؛ بجاو تاکز  نتخادرپن  - 14 

(8)« مهروهُظ مهبونُج و  مُهُهابِج و  اِهب  يوُکتَف  مَّنهَج  ِران  یف  اهیَلَع  یمُحی  َموَی   »

یم غاد  ار  ناشیاه  تشپ  اـهولهپ و  اـه و  تروص  نآ  اـب  هدرک و  نازوس  غاد و  خزود  شتآ  رد  ( ار اـه  هرقن  اـهالط و   ) زور نآ  رد   »
« .دنراذگ

؛ نامتک غورد ، هب  یهاوگ  - 15 

7 ص :

.10 ءاسن /  ( 24 - 1
.16 لافنا /  ( 25 - 2
.277 هرقب /  ( 26 - 3
.102 هرقب /  ( 27 - 4

.69-68 ناقرف /  ( 28 - 5
.77 نارمع /  لآ  ( 29 - 6

.161 نارمع /  لآ  ( 30 - 7
.35 هبوت /  ( 31 - 8
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(1)« هَبلَق ِمثآ  ّهنِاَف  اهُمتکَی  نَم  َو   »

« .تسا راکهنگ  شبلق  دنک ، ناهنپ  ار  نداد  یهاوگ  سک  ره  و   »

، يراوخبارش - 16 

(2)« نوِحلُفت مکلّعل  هوبنَتجاَف  ناطیَّشلا  لمَع  نم  ٌسجِر  مالزَالا  ُباصنَالا و  رسیَملا و  رمَخلا و  اّمنِا  اونَمآ  نیذَّلا  اهّیا  ای   »

دینک يرود  اهنآ  زا  سپ  .دنناطیـش  لمع  زا  دـندیلپ و  هعرق  ياهریت  اه و  تب  راـمق و  بارـش و  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   »
« .دیوش راگتسر  هک  دشاب 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دمع ، روطب  رگید  تابجاو  ای  زامن  كرت  - 17 

« هّللا لوسر  هّمذ  هّللا و  هّمذ  نم  يَرب  دقف  ًادّمعتم  هالّصلا  كرت  نم   »

« .تسا هتسج  يرازیب  ادخ  لوسر  ادخ و  نامیپ  زا  دنک  كرت  ار  زامن  ًادمع  سک  ره   »

: دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  محر ، عطق  ینکش و  نامیپ   18و19 -

(3)« راّدلا ءوُس  مَهل  هَنعَللا َو  ُمَهل  ِکئلُوا   »

« .تسا ترخآ ، رد  دب  هناخ  تنعل و  دننک ) یم  محر  عطق  دننکش و  یم  ار  نامیپ   ) هکنانآ يارب   »

ترضح نآ  رضحم  زا  دیشک  یم  نویش  یتحاران ، تدش  زا  هک  یلاح  رد  دیبع  نبورمع  دیسر ، هک  اجنیا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   
: تفگ یم  دش و  جراخ 

« ملعلا لضفلا و  یف  مکعزان  هیأرب و  لاق  نم  کله   »

(4)« .درکزیتس امش ، اب  ملع  لضف و  رد  و  داد ، اوتف  يأر ، هب  هک  سکنآ  دیسر  تکاله  هب   »

هریغص زا  هریبک  ناهانگ  تخانش  رایعم  - 10

هریغص زا  هریبک  ناهانگ  تخانش  رایعم  یسانش »  هانگ 

ار رایعم  عومجم 5  رد  هک  هدش ، ناوارف  فالتخا  وگتفگ و  املع ، نیب  تسیچ ، هریغص  زا  هریبک  ناهانگ  تخانـش  رد  رایعم  هکنیا  رد   
: دنا هدرک  نایب 

.دشاب هداد  باذع  هدعو  نآ  يارب  نآرق ، رد  دنوادخ  هک  یهانگ  ره  - 1 
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نتـشک و هنایزات و  هک  نآ  دننام  يدزد و  انز و  ای  يراوخبارـش  دننام  هدرک ، نییعت  دـح  نآ  يارب  سدـقم ، عراش  هک  یهانگ  ره  - 2 
.تسا هداد  رادشه  نآ  هب  نآرق  رد  تسا و  اهنآ  دودح  زا  راسگنس 

.تسا نید  هب  ییانتعا  یب  رگنایب  هک  یهانگ  ره  - 3 

.تسا هدش  تباث  عطاق  لیلد  اب  شندوب  گرزب  تمرح و  هک  یهانگ  ره  - 4 

(5) .تسا هدش  دیدهت  ًادیدش  نآ ، هدنهد  ماجنا  ّتنس ، نآرق و  رد  هک  یهانگ  ره  - 5 

هدومن رکذ  رتشیب ، ددع و  یضعب 40  یضعب 34 و  یخرب 20 و  یخرب 10 و  ددع و  ار 7  نآ  یخرب  هریبک ، ناهانگ  هرامش  دروم  رد   
ناهانگ همه  هک  تسا  نآ  رطاخب  هدش و  يروآ  عمج  سابتقا و  فلتخم ، تایاور  تایآ و  زا  توافت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دـنا 

.دنتسین ناسکی  زین  هریبک 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  هریبک  ناهانگ   

: تسا هدمآ  نینچ  هریبک ، ناهانگ  رایعم  دروم  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هلیسولا  ریرحت  باتک  رد   

.دشاب هدش  هداد  خزود ، شتآ  هدعو ي  یمالسا  تایاور  ای  نآرق  رد  اهنآ  دروم  رد  هک  یناهانگ  - 1 

.تسا هدش  یهن  نآ  زا  تدش ، هب  عرش ، فرط  زا  - 2 

.تسا هریبک  ناهانگ  زا  یضعب  زا  رتگرزب  هانگ ، نآ  هک  دراد  تلالد  لیلد ، - 3 

.تسا هریبک  هانگ  هانگ ، نالف  هک  دنک  مکح  لقع ، - 4 

.تسا گرزب  ناهانگ  زا  هانگ ، نالف  هک  هدش  تیبثت  نینچ  یهلا ، تاروتسد  هب  دنب  ياپ  ِنیملسم  نهذ  رد  - 5 

.تسا هریبک  ناهانگ  زا  هک  هدش  حیرصت  یهانگ  صوصخ  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  فرط  زا  - 6 

8 ص :

.283 هرقب /  ( 32 - 1
.90 هدئام /  ( 33 - 2
.25 ناقرف /  ( 34 - 3

ج 3 ص 392-390. مجرتم ، یفاک  ج 2 ص 287-285 ، یفاک ، ( 35 - 4
.تسا هدومن  لقن  یئاهب  خیش  زا  ار  دراوم  نیا  وا  هک  یسلجم  همالع  زا  لقن  هب  ج 3 ص 392 . مجرتم ، یفاک  ( 36 - 5
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: زا دنترابع  اهنآ  زا  یضعب  تسا ، رایسب  هریبک ، ناهانگ  دنیوگ : یم  سپس   

.ادخ تمحر  زا  يدیما  ان  - 1 

.ادخ رکم  زا  ندش  نمیا  - 2 

مالسلا مهیلعربمایپ  يایصوا  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ای  ادخ  هب  نتسب  غورد  - 3 

.اجب ان  نتشک  - 4 

.ردامو ردپ  قوقع  - 5 

.ملظ يور  زا  میتی  لام  ندروخ  - 6 

.تفع اب  نز  هب  انز  تبسن  - 7 

.نمشد اب  گنج  ههبج  زا  رارف  - 8 

.محر عطق  - 9 

.وداج رحس و  - 10 

.انز - 11 

.طاول - 12 

.يدزد - 13 

.غورد دنگوس  - 14 

( تسا بجاو  نداد  یهاوگ  هک  اجنآ  رد   ) .یهاوگ نامتک  - 15 

.غورد هب  یهاوگ  - 16 

.ینکش نامیپ  - 17 

.ّتیصو فالخ  رب  راتفر  - 18 

.يراوخبارش - 19 
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.يراوخابر - 20 

.مارح لام  ندروخ  - 21 

.يزاب رامق  - 22 

.نوخ رادرم و  ندروخ  - 23 

.كوخ تشوگ  ندروخ  - 24 

.تسا هدشن  حبذ  عرش  قباطم  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  - 25 

.یشورف مک  - 26 

.دهد یم  تسد  زا  ار  شنید  هک  دنک  ترجاهم  ییاج  هب  ناسنا  ینعی  .ترجه  زا  دعب  بّرعت  - 27 

.رگمتس هب  کمک  - 28 

.ملاظ رب  هیکت  - 29 

.رذع نودب  نارگید  قوقح  يرادهگن  - 30 

.ییوگغورد - 31 

.ربکت - 32 

.ریذبت فارسا و  - 33 

.تنایخ - 34 

.تبیغ - 35 

.ینیچ نخس  - 36 

.وهل روما  هب  یمرگ  رس  - 37 

.جح هضیرف  ندرمش  کبس  - 38 

.زامن كرت  - 39 
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.تاکز ندادن  - 40 

.هریغص ناهانگ  رب  رارصا  - 41 

(1) .دشاب یم  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  ادخ ، يایلوا  اب  ینمشد  و  هداد ، روتسد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  راکنا  ادخ و  هب  كرش  اما   

9 ص :

ج 1 ص 275-274. هلیسولا ، ریرحت  ( 37 - 1
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اهنآ زا  یتمـسق  دـش  رکذ  الاب  رد  هچنآ  تسا و  رایـسب  هریبک ، ناهانگ  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ياوتف  قبط  دـش  نایب  هک  هنوگناـمه   
....و يراذگ  تعدب  اهنآ و  هب  نتفگ  ازسان  ای  مالسلا  مهیلع  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نآرق و  هبعک و  هب  نیهوت  ًالثم  تسا ،

.تسا هریبک  ناهانگ  زا 

ناهانگ دروم  رد  رگید  يدنب  میسقت  کی   

: دومرف يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   

 « ...هیلع فاخن  هبحاصل و  وجرن  بنذ  روفغم و  ریغ  بنذ  روفغم و  بنذف  ...هثالث  بونذلا  نا   »

سرت مه  میراد و  شـشخب )  ) دـیما مه  شبحاص ، يارب  هک  یهانگ  یندوشخبان و  هانگ  یندوشخب و  هانگ  دـنا : هنوگ  هس  رب  ناهانگ   »
« .رفیک زا 

.درادن رفیک  ترخآ  رد  دنک و  یم  رفیک  ایند  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  هانگ  تسا ، هدیشخب  هک  یهانگ  اما  : » دومرف سپس   
.دنک رفیک  راب  ود  ار  شا  هدنب  هک  تسنآ  زا  رتراوگرزب  رت و  میکح  دنوادخ  تروص  نیا  رد 

یمن هدیـشخب  مولظم  تیاضر  نودب  هک  رگیدـمه  هب  تبـسن  ناگدـنب  ملظ  ینعی  تسا  سانلا  قح  تسا ، یندوشخبان  هک  یهانگ  اما   
.دوش

زا مه  هدنب  نآ  هجیتن  رد  و  تسا ، هدومن  وا  بیـصن  ار  هبوت  هدناشوپ و  شا  هدنب  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یهانگ  موس ، عون  اما   و 
(1) .ناسرت مه  میراودیما و  مه  يا ، هدنب  نینچ  هرابرد ي  زین  ام  دراد ، شراگدرورپ  شزرمآ  هب  دیما  مه  تسا و  ناساره  شهانگ 

هریبک هب  هریغص  هانگ  لیدبت  دراوم  - 11

هریبک هب  هریغص  هانگ  لیدبت  دراوم  یسانش »  هانگ 

یم ادیپ  ار  هریبک  ناهانگ  مکح  دوش و  یم  هریبک  هب  لیدبت  هریغـص ، هانگ  دروم ، دـنچ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا   
: هلمج زا  دنک 

 

هریغص رب  رارصا  - 1 

هبوت رکف  رد  و  دنکن ، رافغتـسا  یلو  دـنک ، هانگ  کی  یتح  ناسنا  رگا  و  دـنک ، یم  هریبک  هانگ  هب  لیدـبت  ار  نآ  هریغـص ، هانگ  رارکت   
.دیآ یم  باسح  هب  رارصا  دشابن ، مه 

شندرک هراپ  هک  ددرگ  یم  یتفلک  میخـض و  نامـسیر  بانط و  دوش ، رارکت  رگا  هک  تسا  یکیراـب  كزاـن و  خـن  نوچمه  هریغـص   
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.تسا لکشم 

: دیامرف یم  ناراکزیهرپ  هرابرد ي  نآرق   

(2)« نوملعی مه  اولعف و  ام  یلع  اورصی  ملو   »

« .دنزرون رارصا  ناشناهانگ ، رب  هناهاگآ  نانآ   »

(3): دومرف هیآ  نیا  حرش  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

(4) .دشابن هبوت  رکف  رد  دهاوخن و  شزرمآ  ادخ  زا  دنک و  یهانگ  یسک  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  رارصا ،  »

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(42 «) مئارجلا مظعا  رئابکلا و  ربکا  نم  هناف  رارصالا  كایا و   »

« .تسا میارج  نیرتگرزب  زا  هک  ارچ  زیهرپب ، هانگ  رب  رارصا  زا   »

ج 1 ص 151. مکحلاررغ ، ( 42

10 ص :

ج 6 ص 30. راحب ، ( 38 - 1
135 نارمع /  لآ  ( 39 - 2

ج 2 ص 288. یفاک ، ( 40 - 3
.تسا هانگ  رب  رارصا  نوچمه  هانگ  رارکت  رب  مزع  دنا : هتفگ  ءاهقف  زا  یضعب  ساسا  نیمه  رب  ( 41 - 4
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، دمآ دورف  یفلع  بآ و  یب  نیمزرس  رد  يرفـس ) رد   ) نارای هارمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
.میزپب اذغ  ات  مینک  نشور  شتآ  نآ  زا  هک  دیروایب » مزیه  «، » بطحباوتئا : » دومرف شنارای  هب 

!. تسین نآ  رد  مزیه  هنوگچیه  تسا و  یکشخ  نیمزرس  اجنیا  دندرک : ضرع  نارای   

ای مزیه  يرـصتخم  کی  ره  دنتفر و  اهنآ  دینک » عمج  دیناوت  یم  رادقم  ره  مادک  ره  دیورب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنتخیر ، مه  يور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يور  شیپ  رد  ار  همه  دروآ و  دوخ  اب  يا  هدیکـشخ  بوچ 

: دومرف

: دومرف سپس  دنوش ،» یم  هتشابنا  مه  يور  ناهانگ ، هنوگ  نیا  « » بونذلا عمتجت  اذکه   »

(1)« ...بونّذلا نم  تارّقحُملا  مکاّیا و   »

« .ددرگ یم  تبث  عمج و  اهنآ  همه  هک  دیزیهرپب  کچوک  ناهانگ  زا   »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(2)« رارصِالا عم  هریغَص  ال   »

« .دشابن يا  هریغص  هانگ  رارصا ، تروص  رد   »

 

هانگ ندرمش  کچوک  - 2 

: دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  عوضوم ، ندش  نشور  يارب  دنک ، یم  لیدبت  گرزب  هانگ  هب  ار  نآ  هانگ ، ندرمش  کچوک   

گنس رگا  یلو  میشخبب ، ار  وا  تسا  نکمم  دنک ، یهاوخرذع  هدش و  نامیشپ  ًادعب  یلو  دنک ، باترپ  ام  يوس  هب  یگنس  یـسک  رگا   
حور زا  راـک ، نیا  اریز  میـشخب ، یمن  ار  وا  .شلاـیخ  یب  تسین ، يزیچ  هک  نیا  دـیوگب : ضارتـعا  ِلـباقم  رد  و  دـنزب ، اـم  هب  يا  هزیر 

: دینک هجوت  تایاور  نیا  هب  .درمش  یم  کچوک  ار  شهانگ  وا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دراد و  یمرب  هدرپ  وا  يرابکتسا 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  - 1 

(3)« اذهب ّالا  ُذَخاؤُأ  ینتیل ال  رفغی  یّتلا ال  بونّذلا  نم   »

« .دننکن تازاجم  هانگ  نیا  زا  ریغ  هب  ارم  شاک  دیوگب : ناسنا  هک  تسا  نیا  یندوشخبان  ناهانگ  زا   »

.درمشب کچوک  ار  هراشا  دروم  ِهانگ  نآ  ینعی   
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 2 

(4)« هبحاص هب  ناهَتسا  ام  بونّذلا  ّدشأ   »

« .درمشب کچوک  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  نآ  ناهانگ ، نیرتدب   »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3 

« .دوشن هدیزرمآ  هک  رامشم ) کبس   ) زیهرپب زیر ، ریقح و  هانگ  زا   »

: هک تسا  نآ  دومرف  تسیچ ؟! ریقح  ناهانگ  مدرک : ضرع   

(5)« کلذ ریغ  یل  نکَی  مل  ول  یل  یبوُط  لوقَیف  بنذَی  لجّرلا   »

« .متشادن هانگ  نیا  زا  ریغ  رگا  نم  لاح  هب  اشوخ  دیوگب  دنک و  هانگ  یسک   »

: دنک یم  ضرع  ادخ  هب  اعد ، نمض  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  - 4 

(6)« هَیصعَملا راغِصتسا  مَثأَملا و  یلَع  ِرارصِالا  ...نِم  َِکب  ُذوُعَا  مهّللا   »

« .هانگ ندرمش  کچوک  و  ناهانگ ، رب  رارصا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ !  »

 

هانگ ماگنه  یلاحشوخ  راهظا  - 3 

رد .دوش  یم  رتشیب  رفیک  بجوم  دـنک و  یم  گرزب  ار  هانگ  هک  تسا  يروما  زا  هانگ ، ماجنا  ماگنه  ینامداش  هانگ و  زا  ندرب  تذـل   
: دینک هجوت  تیاور  دنچ  هب  اجنیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(7)« رشلاب جّهبت  نم  رارشالا  رش   »

11 ص :

ج 2 ص 288. یفاک ، ( 43 - 1
ج 8 ص 351. راحب ، ( 44 - 2

ص 487. لوقعلا ، فحت  ( 45 - 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 31 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_11_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_11_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_11_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_11_7
http://www.ghaemiyeh.com


ج 1 ص 193. مکحلا ، ررغ  تمکح 348 ، هغالبلا ، جهن  ( 46 - 4
ج 2 ص 287. یفاک ، ( 47 - 5

.متشه ياعد  هیداجس ، هفیحص ي  ( 48 - 6
ج 1 ص 446. مکحلا ، ررغ  ( 49 - 7
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« .ددرگ لاحشوخ  يدب  ماجنا  هب  هک  تسا  یسک  اهدب  نیرتدب   »

: دومرف زین   و 

(1)« ّلُذ هللا  یِصاعمب  ذّذَلت  نَم   »

« .دناسر یم  وا  هب  تّذل  نآ  ياج  هب  ار  ّتلذ  دنوادخ  دربب  تذل  هانگ ، ماجنا  زا  هک  یسک   »

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما   

(2)« هبوکر نم  مظعأ  ّهناف  بنّذلا  جاهتبا  كاّیإ و   »

« .تسا هانگ  دوخ  ماجنا  زا  رتگرزب  يداش  نیا  هک  زیهرپب ، هانگ  ماگنه  ندش  داش  زا   »

: دومرف زین   و 

(3)« هبوقعلا میلا  اهدسفی  هیصعملا  هوالح   »

« .دزاس یم  هابت  ار  نآ  ینیریش  هانگ  كاندرد  باذع   »

: تسا مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نانخس  زا   و 

(4)« راّنلا اهدعب  نم  هّذل  یف  ریخ  ال   »

« .تسین يریخ  تسا  خزود  شتآ  نآ  زا  دعب  هک  یتذل  رد   »

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(5)« كاب وه  رانلا و  لخد  کحاض  وه  ابنذ و  بنذا  نم   »

« .تسا نایرگ  هک  یلاح  رد  دوش  یم  خزود  شتآ  دراو  دشاب  نادنخ  لاح  نآ  رد  دنک و  هانگ  هک  یسک   »

 

نایغط يور  زا  هانگ  - 4 

؛ تسا هانگ  ماجنا  رد  یشکرس  نایغط و  دوش ، یم  گرزب  هانگ  هب  کچوک  هانگ  لیدبت  بجوم  هک  يروما  زا  رگید  یکی   

(6)« يوأَملا َیِه  َمیِحَجلا  ّنِاَف  اینّدلا  هایَحلا  َرثا  یغَط َو  نَم  اّما   »
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« .تسا خزود  ناشهاگیاج  نامگ  یب  دندرمش ، مدقم  ار  ایند  یگدنز  دندرک و  نایغط  هک  اهنآ  اما  و   »

 

یهلا تلهم  هب  ندش  رورغم  - 5 

وا عیرس  ندرکن  تازاجم  ادخ و  تلهم  راکهنگ  هک  تسا  نآ  دنک ، یم  لیدبت  گرزب  هانگ  هب  ار  کچوک  هانگ  هک  يروما  زا  رگید   
؛ دنادب ادخ  بوبحم  ار  دوخ  ای  دنادب و  ادخ  تیاضر  لیلد  ار 

(7)« ریصَملا َسِئبَف  اهنولصی  مّنهج  مهبسح  لوقن  امب  هّللا  انبّذعی  الول  مهسفنا  یف  نولوقی  و   »

نآ دراو  تسا ، یفاک  اهنآ  يارب  منهج  دـنک ؟ یمن  باذـع  نامناهانگ  رطاخ  هب  ارام  دـناودخ  ارچ  دـنیوگ : یم  لد  رد  ناراکهانگ   »
« .تسا یهاگیاج  دب  دنوش و  یم 

هانگ دنتـسه ، دنوادخ  عیرـس  تازاجم  مدع  هب  رورغم  هک  يدارفا  هانگ  هک  تسا  نآ  لیلد  يدارفا ، نینچ  يارب  منهج  باذـع  هدـعو   
.تسا هریبک 

 

هانگ هب  رهاجت  - 6 

يّرجت زا  یکاح  هانگ  ندومن  راکشآ  هک  رظن  نیا  زا  دیاش  دنک ، یم  هریبک  هانگ  هب  لیدبت  ار  هریغـص  هانگ  زین ، هانگ  ندومن  راکـشآ   
.ددرگ یم  هانگ  ندومن  يداع  و  هعماج ، ندرک  هدولآ  بجوم  و  تسا ، راکهنگ  رتشیب  یکاب  یب  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(8)« مثآملا ّدشا  نم  ّهناف  روجُفلاب  هرهاجملا  كاّیا و   »

« .تسا ناهانگ  نیرت  تخس  زا  نآ  هک  زیهرپب ، ناهانگ  ندومن  راکشآ  زا   »

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح   و 

12 ص :

ص 130. ررغ ، تسرهف  ( 50 - 1
ج 78 ص 159. راحب ، ( 51 - 2
ج 78 ص 159. راحب ، ( 52 - 3
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ج 78 ص 159. راحب ، ( 53 - 4
ج 11 ص 168. هعیشلا ، لئاسو  ص 394 ، راونالا ، هاکشم  ( 54 - 5

.39  - 37 تاعزان /  ( 55 - 6
.8 هلداجم /  ( 56 - 7

ج 1 ص 151. مکحلاررغ ، ( 57 - 8
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(58 «) لوذخم هئّیسلاب  عیذملا  هنسح و  نیعبس  لدعی  هنسحلاب  رتتسملا   »

« .دشاب یم  راوخ  هانگ ، هدننک  راکشآ  و  تسا ، کین  راک  راتفه  لداعم  کین ، رادرک  هدننک  ناهنپ  شاداپ   »

 

اه تیصخش  هانگ  - 7 

هانگ مکح  اهنآ ، هریغـص  هانگ  اسب  هچ  و  تسین ، ناسکی  نارگید  هانگ  اب  دنتـسه ، صاخ  تیعقوم  ياراد  هعماج ، رد  هک  ناـنآ  هاـنگ   
.یعامتجا دعب  يدرف و  دعب  تسا : دعب  ود  ياراد  اهنآ  هانگ  اریز  دشاب ، هتشاد  ار  هریبک 

.دوش مدرم  نید  یتسس  بجوم  هعماج و  فارحنا  اوغا و  هنیمز ي  دناوت  یم  یعامتجا  دعب  رظن  زا  ناگرزب  اه و  تیصخش  هانگ   

.تسا نارگید  اب  وا  باسح  زا  ریغ  اه ، تیصخش  ناگرزب و  اب  دنوادخ  باسح  ساسا ، نیمه  رب   

نآرق هاگدید  زا  ناگرزب  هانگ  - 12

نآرق هاگدید  زا  ناگرزب  هانگ  یسانش »  هانگ 

: میناوخ یم  ّهقاح  هروس  ات 48  هیآ 44  رد   

« .نیزِجاح دحَا  نِم  مکنِم  امَف  .نیتَولا  هنِم  انعطَقل  ّمث  .نیمَیلِاب  ِهنم  انذَخَال  .لیواقَالا  ضعب  انیلع  َلّوَقَت  ول  و   »

یم عطق  ار  شگرهاش ) ینعی   ) شبلق گر  سپـس  میتفرگ ، یم  تردـق  اب  ار  وا  ام  تسب ، یم  اـم  رب  غورد  نخـس  ربماـیپ )  ) وا رگا  و   »
« .دنک تیامح  وا  زا  دوش و  عنام  تسناوت  یمن  امش  زا  يدحا  و  میدرک ،

تفگن نخـس  هنوگ  نیا  اهنآ  زا  مادکچیه  هرابرد ي  ادخ  اما  دنا  هدش  حرطم  يرایـسب  رگ  فیرحت  راذـگ و  تعدـب  دارفا  نآرق  رد   
اریز دیامرف ، یم  نینچ  شیهاگآ  ملع و  ماقم  تمصع و  رطاخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یلو  مینز » یم  ار  تندرگ  گر  : » هک

.تسا گرزب  رایسب  زین  شهانگ  هک  تسا  یگرزب  صخش  وا 

.دنراد يرتشیب  تیلوئسم  تسا ، رتشیب  نید  هاگتسد  هب  ناشباستنا  دنتسه و  ینید  یملع و  تیصخش  ياراد  هک  نانآ  نیاربانب   

نآرق رد  دّهعتم  ریغ  دنمشناد  لَثَم  - 13

نآرق رد  دّهعتم  ریغ  دنمشناد  لَثَم  یسانش »  هانگ 

.دنا هدش  هیبشت  گس ، غالا و  هب  لمع  یب  نادنمشناد  نآرق  رد 

: میناوخ یم  راکهنگ  دنمشناد  اروعاب  معلب  دروم  رد   

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)« ثَهلَی هکُرتَت  وَا  ثَهلَی  هیَلَع  لِمَحت  نِا  ِبلَکلا  لثَمَک  هلثَمَف   »

هب ار  وا  رگا  و  دروآ ، یم  نوریب  شناهد  زا  ار  شنابز  زاب و  ار  شناهد  ینک  هلمح  وا  هب  رگا  هک  تسا  راه )  ) گس دـننامه  وا  لاثم   »
(.« تسا زاب  شناهد  هشیمه  هک  تسا  ایند  هنشت ي  نانچنآ   ) .دنک یم  ار  راک  نیمه  زاب  يراذگاو ، دوخ  لاح 

: میناوخ یم  هعمج  هروس ي  هیآ ي 5  رد   و 

« ًارافسَا لمحَی  ِرامِحلا  لثَمَک  اهولِمحَی  مل  ّمث  ِهارّوتلا  اُولِّمُح  َنیذَّلا  لَثَم   »

اب ییاه  باتک  هک  تسا  یغالا  لاثم  دـننامه  دـندومنن ، ادا  ار  نآ  قح  یلو  دـندش ، فیلکت  تاروت ، تاروتـسد  هب  هک  یناسک  لاثم   »
!(.« نآ راب  ینیگنس  زج  دربن  يا  هرهب  اه  باتک  زا  و   ) دنک لمح  دوخ 

: میناوخ یم  بازحا  هروس ي  هیآ ي 30  رد   

« نیَفعِض باذَعلا  اَهل  فَعاُضی  هَنِّیبُم  هَشِحاِفب  ّنُکنِم  ِتاَی  نَم  یبّنلا  َءاِسن  ای   »

« .تسا ربارب  ود  وا  باذع  دوش ، بکترم  يراکشآ  هانگ  امش  زا  مادک  ره  ربمایپ  نارسمه  يا   »

.تشاد فعاضم  رفیک  اهنآ  هانگ  دندوب  یصاخ  تیعقوم  ياراد  هعماج  رد  هکنیا  رطاخ  هب  ربمایپ  نارسمه   

.دنراد ربارب  دنچ  ِرفیک  رطاخ  نیمه  هب  هک  دشاب ، هانگ  نآ  یعامتجا  رثا  هب  هراشا  دیاش  اهنآ ، راکشآ » هانگ   » زا دارم   

13 ص :

.176 فارعا /  ( 59 - 1
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« هل روفغم  تیبلها  مکنا  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  یصخش  هدش  تیاور  ساسا  نیمه  رب   

« .دیشاب یم  دنوادخ  شزرمآ  لومشم  هک  دیتسه  ینادناخ  زا  امش   »

: دومرف خساپ  رد  دش و  نیگمشخ  نخس  نیا  ندینش  اب  ترضح  نآ   

« .میتسه لیاق  رفیک  ود  دوخ ، ناراکهنگ  دروم  رد  شاداپ و  ود  دوخ ، ناراکوکین  دروم  رد  ام  تسین ، ییوگ  یم  وت  هک  هنوگنآ   »

(1) .دندومرف توالت  ار  بازحا  هیآ 30 و 31  سپس   

تایاور هاگدید  زا  ناگرزب  هانگ  - 14

تایاور هاگدید  زا  ناگرزب  هانگ  یسانش »  هانگ 

: دومرف يراتفگ  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1 

(2)« دحاو بنذ  ملاعلل  رفغی  نا  لبق  ًابنذ  نوعبس  لهاجلل  رفغی   »

« .ددرگ هدیشخب  ملاع ، زا  هانگ  کی  هکنآ  زا  لبق  دوش  یم  هدیشخب  لهاج ، زا  هانگ  داتفه   »

: دومرف يراتفگ  نمض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 2 

(3)« .دنوش یم  دساف  زین  مدرم  دندش ، دساف  نارادمامز ، نید و  ناملاع  رگا   »

: دومرف رگید  نخس  رد   و 

!« نم تما  صاوخ  حالصا  اب  رگم  دنوش  یمن  حالصا  نم  تما  ماوع   »

: دومرف دنتسه .؟ یناسک  هچ  تما  صاوخ  دیسرپ : یصخش   

« راجتلا دابعلا و  ءاملعلا و  كولملا و  هعبرا : یتما  صاوخ   »

.نارجات .نادباع 4 - .نادنمشناد 3 - .نارادمامز 2 - - 1 دنا : هتسد  راهچ  نم  تما  صاوخ   

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هنوگچ ؟ دیسرپ : رگید  یصخش   

رامیب بیبط  یتقو  دـنمدرم ، نابیبط  املع  و  دـنرچب ؟ هنوگچ  نادنفـسوگ  دوش ، گرگ  ناپوچ  یتقو  دـنمدرم ، ناـناپوچ  نارادـمامز   »
ار هدنور  هار  یـسک  هچ  دش ، هارمگ  امنهار  رگا  دنمدرم ، يامنهار  دنوادخ  دباع  ِناگدنب  دـنک ، نامرد  یـسک  هچ  ار  نارامیب  دـشاب ،

(4) »؟ دومن نانیمطا  دیاب  یسک  هچ  هب  درک ، تنایخ  نیما  هک  یتقو  دنمدرم ، نیما  نارجات  و  دنک ؟ یم  تیاده 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زین  - 3 

: تسا كاندرد  باذع  اهنآ  يارب  دزاسن و  كاپ  ار  اهنآ  دنکن و  هجوت  اهنآ  هب  و  دیوگن ، نخس  سک  هس  اب  دنوادخ  تمایق ، زور  رد   

(5)« لاتُخم ّلِقُم  راّبج و  کلم  ناز و  خیش   »

« .ربکتم ریقف  رابج و  ناطلس  و  راکانز ، ریپ   »

: دومرف ینارقش  مان  هب  باحصا  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4 

(6)« حبقا کنم  ّهنا  حیبق و  دحا  لک  نم  حیبقلا  ّنا  و  اّنم ، کناکمل  نسحا  کنم  ّهنا  ٌنسح و  دحا  لک  نم  نسحلا  نا   »

تـسا تشز  یـسک  ره  زا  یتشز  و  تسا ، رتوکین  يراد  تبـسن  ام  هب  هک  وت  زا  یلو  تسا ، وکین  صخـش  ره  زا  یکین  ینارقـش ! يا   »
« .رت تشز  وت  زا  یلو 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 5 

(7)« ِملاوَعلا دسُفت  ملاعلا  ُّهلَز   »

« .دزاس یم  هابت  ار  اه  ملاع  همه ي  ملاع ، شزغل   »

: دومرف زین   و 

(8)« اهریَغ اهَعم  ُقرُغت  قرَُغت و  هَنیفّسلا  راسِکناک  ملاعلا  ّهلز   »

« .ددرگ یم  شنانیشنرس  ندش  قرغ  بجوم  مه  دوش و  یم  قرغ  دوخ  مه  تسا  ایرد  رد  یتشک  ندش  هتسکش  دننامه  ملاع  شزغل   »

14 ص :

ج 8 ص 354. نایبلا ، عمجم  ( 60 - 1
ج 1 ص 47. یفاک ، ( 61 - 2

ج 74 ص 154. توریب ، پاچ  راحب ، ( 62 - 3
ص 125. هیددعلا ، ظعاوملا  ( 63 - 4

ج 2 ص 311. یفاک ، ( 64 - 5
ج 1 ص 708. راحبلا ، هنیفس  ( 65 - 6
ج 1 ص 426. مکحلا ، ررغ  ( 66 - 7
ج 1 ص 426. مکحلاررغ ، ( 67 - 8
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.دیآ یم  باسح  هب  رتشیب  تاداس  ناگرزب و  ناگدنسیون ، اهداهن ، املع ، اه ، هرهچ  نیلوئسم ، هانگ  نیاربانب   

يدیلک ناهانگ  - 15

يدیلک ناهانگ  یسانش »  هانگ 

دیلک هنیمز و  یهانگ  ای  بیع و  یهاگ  ددرگ ، یم  نوگانوگ  ياه  يرامیب  تلاسک و  موجه  هنیمز  فعـض ، يریپ و  هک  هنوگ  ناـمه   
: ًالثم .دوش  یم  ناهانگ  عاونا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  راداو...و  اهدصق  ءوس  غورد و  تمهت ، ینکـشراک ، دننام  ناهانگ  عاونا  هب  ار  ناسنا  تداسح ، - 1 
: دومرف

(1)« بَطَحلا راّنلا  ُلُکاَت  امَک  َنامیِالا  لُکاَی  دَسَحلا  نا   »

« .دعلب یم  ار  نامیا  تداسح  دعلب ، یم  ار  مزیه  شتآ ، هک  هنوگنامه   »

.دنز یم  تسد  دنکشب ، ار  دوخ  بیقر  هک  یشالت  ره  هب  دوسح  ناسنا   

بجوم نیمه  دنتحاران و  لیخب  زا  مدرم  هوالع  هب  دوش ، یم  قافنا و  كرت  سمخ و  تاکز و  ندادن  ببس  لخب  صرح ، لخب و  - 2 
؛ ددرگ یم  اه  نظ  ءوس  اه و  ییوگدب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(2)« ءوس ّلک  یِلا  ِهب  ُداقی  مامز  وُه  بُویُعلا َو  يِواسِمل  عِماج  ُلُخبلا   »

« .دناشک یم  دوخ  يوسب  ار  اه  يدب  همه ي  هک  تسا  يراسفا  و  تسا ، اه  يدب  همه ي  هدنروآ  درگ  عماج و  لخب ،  »

.دوش یم  اه  ییاوقت  یب  عاونا  قلمت و  يراوخ ، هوشر  یشورف ، نارگ  راکتحا ، یشورف ، مک  دننام : یناهانگ  ببس  زین  صرح   

، دـنک یم  زورب  رگید  هانگ  اهدـص  نیغورد ، ياه  هیجوت  شـشوپ  ریز  دـنک و  یم  هیجوت  ار  دوخ  ناهانگ  غورد  اب  ناسنا  غورد ، - 3 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

(3)« بذکلا اهُحاتفِم  َلِعُج  ٍتَیب و  یف  اهّلُک  ُِثئابَخلا  تَلِعُج   »

« تسا غورد  نآ ، دیلک  و  هدش ، هداد  رارق  یقاتا  رد  اه  یتشز  مامت   »

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  دوش ، یم  اه  یتشز  عاونا  یـشارت و  نمـشد  تبیغ ، شحف ، ببـس  هک  تسا  یبیع  یقالخادـب ، مشخ و  - 4 
: دومرف مالسلا 
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(4)« رش لک  حاتفم  بضغلا   »

« .تسا يدب  ره  دیلک  لرتنک ) یب   ) ِمشخ  »

، يروخ بارـش  يراوخ ، مارح  ینامگدب ، دننام : دنوش ، یم  رگید  ناهانگ  زاس  هنیمز  هک  دنراد  دوجو  زین  يرگید  ناهانگ  بویع و   
.دش يراددوخ  رتشیب  حرش  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  هک....و  ربکت  سرت ، ییوج ، هزیتس 

رطخ ریژآ  - 16

رطخ ریژآ  یسانش »  هانگ 

ریبعت ناهانگ  زا  یـضعب  هب  تبـسن  نآرق  رد  .میرب  یم  یپ  هانگ  ياهرطخ  فعـض  تدـش و  هب  تایاور ، تایآ و  فلتخم  تاریبعت  زا   
: دننام دیهدن  ماجنا  ار  نآ  هک  هدش 

(5)« ًافارسا اهولکات  و ال   »

« دیروخن فارسا  يور  زا  اهنآ  لاوما  زا   »

؛ دینک يرود  نآ  زا  هک  هدش  ریبعت  دراوم  زا  یضعب  رد   

(6)« توغاطلا اوبنتجا  و   »

« دینک يرود  توغاط  زا  و   »

؛ دیوشن نآ  کیدزن  هدش  هتفگ  دراوم  یضعب  رد   و 

15 ص :

ج 73 ص 255. راحب ، ( 68 - 1
تمکح 370. هغالبلا ، جهن  ج 73 ص 307 . راحب ، ( 69 - 2

ج 72 ص 262. راحب ، ( 70 - 3
.مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ج 2 ص 303  یفاک ، ص 581 ، لوقعلا ، فحت  ( 71 - 4

.6 ءاسن ، ( 72 - 5
.36 لحن /  ( 73 - 6
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(1)« نَطب ام  اهنِم َو  رَهَظ  ام  َشِحاوَفلا  اوبَرقَتال  َو   »

« .دیوشن کیدزن  ناهنپ  هاوخ  راکشآ و  هاوخ  تشز  ياهراک  هب   »

هرابرد ي یلو  دـینزن .! نآ  هب  تیربک  مییوگ : یم  تفن  هرابرد  ًـالثم  تسا  رطخ  عون  ود  هناـشن ي  ندـشن  کـیدزن  اـب  ندادـن  ماـجنا   
!. دنیرفآ یم  هعجاف  هک  دیربن  نآ  کیدزن  ار  تیربک  مییوگ : یم  نیزنب 

(2)« اوبرقتال و   » هلمج اب  نآرق  رد  هک  تسا  نیزنب  هیبش  مارحلادجسم )  ) نیملسم رگنس  هب  رافک  دورو  میتی و  لام  ندروخ  انز و  هانگ   
.تسا هدش  ریبعت  دنوش » مارحلادجسم  کیدزن  ناکرشم  دیابن   » (3)« مارحلا دجسملا  اوبرقیالف   » هلمج و  دیوشن » کیدزن  »

نآ میرح  هب  ندـش  کـیدزن  هک  تسا  زیگنا  هسوسو  ناـنچ  ناـهانگ  یـضعب  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  رطخ ، ریژآ  نوچمه  ریبعت  نیا   
زا ًالثم  دشن  کیدزن  هانگ  يوس  هب  هدنهد  قوس  زاس و  هنیمز  لماوع  هب  دیابن  دهد و  رارق  كانرطخ  هاگترپ  رد  ار  ناسنا  تسا  نکمم 

.دومن يرود  دیاب  دراد  هانگ  هرد ي  رد  طوقس  يارب  يدیدش  یگدنزغل  هک  هدولآ  دساف و  طیحم 

ناسنا دوجو  رد  هانگ  ياه  هنیمز  - 17

ناسنا دوجو  رد  هانگ  ياه  هنیمز  یسانش »  هانگ 

هزیرغ فلا -   

.تخانش ار  اهنآ  لیدعت  ياههار  دیاب  سپ  دوش ، یم  طیرفت  ای  طارفا  راچد  یهاگ  هک  دراد  دوجو  يزیارغ  ناسنا  رد   

: دیامرف یم  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   

، بضغ توهـش و  هب  ار  تاناویح  و  دنتـسه ) لقع  تعاطا  هب  موکحم  ًانیوکت  اهنآو   ) داد صاصتخا  لـقع  هب  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ   »
مشخ و لـقع و   ) همه ءاـطعا  اـب  ار  ناـسنا  اـما  دنتـسه ) یناویح  زئارغ  ياـضرا  هب  موکحم  ینیوـکت  روـط  هب  اـهنآو   ) .داد صاـصتخا 
، توهـش مشخ و  ندوب  اب  اریز  دـش ، دـهاوخ  ناگتـشرف  زا  رترب  شماقم  دـنک ، لقع  زا  يوریپ  هاگره  سپ  .دیـشخب  تفارـش  توهش )

رت تسپ  تاناویح ، زا  دنک ، بضغ  توهش و  زا  تعاطا  رگا  و  تسا ، هدومن  لقع  زا  تعاطا 

(4)« .تسا هدومن  توهش  مشخ و  زا  يوریپ  لقع  نتشاد  اب  اریز  تسا ،

: دیامرف یم  دننک  یم  يوریپ  یناویح  زئارغ  زا  هک  یناسک  دروم  رد  نآرق   

(5)« ًالیبَس ّلضأ  مه  لب  ِماعنَالاک  کئلوا   »

« .دنرتهارمگ هکلب  نایاپراچ  نوچمه  اهنآ   »

يزیرغ ياوق   
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: تسا هوق  هس  ناهانگ ، هزیگنا ي  اشنم و  دنیوگ : یم  قالخا  ياملع   

.هّیوهش هوق  - 1 

.هّیبضغ هوق  - 2 

.هّیمهو هوق  - 3 

.تسا اه  یتشز  اشحف و  رد  ندش  قرغ  شماجنارس ، هک  دناشک ، یم  یناسفن ، یهاوخ  تذل  رد  طارفا  هب  ار  ناسنا  هّیوهش ، هوق   

.دنک یم  راداو  زواجت ، یناسر و  رازآ  نایغطو  ملظ  هب  ار  ناسنا  هّیبضغ ، ّهوق   

رد یگرزب  ناهانگ  هب  ار  وا  دـنک و  یم  هدـنز  ناـسنا  رد  ار  یهاوخادوخ  حور  ربکت و  ییوج و  راـصحنا  یبلط و  يرترب  هّیمهو ، ّهوق   
(6) .دراد یم  او  لاناک ، نیا 

.دندرگ یم  زاب  هوق  هس  نیا  هب  ناهانگ ) همه ي  مییوگن  رگا   ) ناهانگ رثکا  هک  میبای  یم  رد  مینک  یسررب  تقد  اب  رگا   

ناهانگ همـشچرس ي  دوش ، هدـناشک  طیرفت  طارفا و  هب  دوشن و  لیدـعتو  لرتنک  رگا  یلو  تسا ، مزال  ناـسنا  دوجو  رد  هوق  هس  نیا   
.دش دهاوخ  رایسب 

: دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  رتشیب  حیضوت  يارب   

16 ص :

.36 لحن /  ( 74 - 1

.42 ءاسن /  ( 75 - 2
.28 هبوت /  ( 76 - 3

ج 1 ص 34. هداعسلا ، عماج  ( 77 - 4
.4 ناقرف /  ، 179 فارعا /  ( 78 - 5

ج 20 ص 104. يزاررخف ، ریسفت  ( 79 - 6
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، دوش عمج  نآ  رس  تشپ  بالیس  ات  دوش ، هتسب  يدس  نآ  ولج  رد  رگا  دشاب ، یم  اه  ناویح  هایگ و  ناسنا و  تایح  هیام ي  هک  بآ ،  
، دس نآ  بآ  زا  اه  ماد  ناهایگ و  هدرک و  زاب  ار  دس  هچیرد ي  دش ، بآ  هب  زاین  تقوره  هکلب  دنز ، یمن  ررـض  ام  هب  بالیـس  اهنت  هن 

.دنوش یم  دنم  هرهب 

.دنک یم  ناریو  ار  همه  هدش و  ریزارس  اه  هناخ  اهرازتشک و  اه و  غاب  هب  راو  هناوید  نایغط ، ماگنه  دوشن ، راهم  بالیس  رگا  لاح   

راـسفا رثا  رب  هزیرغ  ود  نـیا  رگا  یلو  تـسا ، مزـال  لـسن  ياــقب  يارب  توهــش  عاــفد و  يارب  بـضغ  يورین  زین ، ناــسنا  دروـم  رد   
.دش دنهاوخ  یتفع  یب  یسنج و  تافارحنا  رگناریو و  تایانج  زورب  بجوم  دننک ، نایغط  یگتخیسگ 

زیارغ و دـیاب  مینک ، ظفح  هانگ ، یگدولآ  زا  ار  شیوخ  دوجو  ای  و  میزاس ، كاپ  هانگ  ثول  زا  ار  هعماـج  میهاوخب  رگا  هکنیا : هجیتن   
.مینک لیدعت  لرتنک و  ار  یناسفن  تالیامت 

.دش دهاوخ  هراش  اهنآ  زا  یتمسق  هب  باتک ، نیا  رد  هک  دراد  ییاه  همانرب  هب  زاین  یناوهش ، زیارغ  لیدعت  لرتنک و  هتبلا   

بلق  ب - 

، هدز رهم  بلق  هب  نامرجم ، ناقفانم و  نارفاک و  بلق  زا  ددـعتم ، تایآ  رد  و  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  بلق  زا  نخـس  راـب  نآرق 132  رد   
.تسا هدش  دای  هدز  لفق  بلق  فرحنم و  بلق  تخس ، بلق  رامیب ، بلق 

زکرم ینعی  بلق  زا  روظنم  اـما  .تسا  جراـخ  باـتک ، نیا  هلـصوح  زا  هک  دراد  رایـسب  حرـش  هب  زاـین  بلق ، نوماریپ  یـسررب  ثحب و   
نوناک کیرات ، ملاسان و  بلق  سکع  هب  و  تسا ، کین  ياهراک  اشنم  كاپ ، میلـس و  بلق  تسا ، ناسنا  يریگ  میمـصت  یهدنامرف و 

.میشاب هتشاد  بلق ، نتشادهگن  كاپ  هب  قیمع  هجوت  دیاب  هانگ ، زا  يرود  ادخ و  تعاطا  ياتسار  رد  ام  و  دشاب ، یم  داسف 

: دینک هجوت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلاج  تیاور  نیا  هب  اجنیا  رد   

کلملاب نمؤملا  هَّللا  دـیؤیف  کلملا  اهیف  ثفنی  نُذُأ  سانخلا و  ساوسولا  اهیف  ثفنی  نُذُأ  هفوج ، یف  ناـنذُأ  هبلقل  ـالا و  نموم  نم  اـم   »
(2) .« (1)« هنم ٍحورب  مهدّیا  و   » یلاعت هلوق  کلذف 

رد هتشرف  هک  یـشوگ  دمد و  یم  نآ  رد  سانخ  ساوسو  هک  یـشوگ  تسا : شوگ  ود  ياراد  نورد  رد  ینامیا  اب  صخـش  ره  بلق   »
حور هلیـسوب  ار  نانمؤم  هک  دنوادخ  راتفگ  تسا  نیمه  .دـنک و  یم  کمک  هتـشرف ، نآ  هلیـسوب  ار  نمؤم  دـنوادخ ، و  دـمد ، یم  نآ 

« .تسا هدرک  تیوقت  دوخ ،

اه هزیگنا  نوناک  بلق   

رگا دـیآ ، یم  دـیدپ  لد  یفاصان  رثا  رب  هانگ ، فارحنا و  ياه  هزیگنا  دریگ و  یم  همـشچرس  بلق  زا  ود  ره  هدولآ  كاپ و  ياه  تین   
.هنرگ مینک و  فاص  ار  نآ  میورب و  همشچرس  غارس  هب  دیاب  میوشن ، هدولآ  هانگ  هب  میهاوخب 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(3)« ِهتَّین یلع  لمعی  لماع  ّلک  هلَمَع و  نم  ٌّرش  ِرفاکلا  ُهّین  هلمَع و  نم  ٌریخ  ِنِمؤُملا  هّین   »

« .دنک یم  لمع  شتین  قبط  سک  ره  دشاب و  یم  شلمع  زا  رتدب  رفاک  تین  تسوا و  لمع  زا  رتهب  نمؤم  تین   »

میمـصت زکرم  نوناک و  تین ، نوچ  هک  دشاب  نیا  لوق  نیرتهب  دسر  یم  رظن  هب  اما  هدـش  هتفگ  رایـسب  بلاطم  ثیدـح  نیا  حرـش  رد   
تیفیک اب  کین  ياهراک  يارب  ینوناـک  تسا  كاـپ  هک  نمؤم  تین  اذـل  تسا ، فیک  ّمک و  رد  لاـمعا  ندروآ  اـجب  هنوگچ  يریگ و 

داسف نوناک  تسا  كاپان  نوچ  رفاک  تین  یلو  .دراد  کـین  لاـمعا  يارب  هنیمز  یلو  دـهدن  ماـجنا  یلمع  رگا  یتح  .ددرگ  یم  یلاـع 
شرکف نانچنآ  .تسا  تشز  ياهراک  هدامآ ي  یلو  دهدن  ماجنا  يراک  هچرگ  دش ، دهاوخ 

.دهد ماجنا  ار  هانگ  نیرتگرزب  هک  دراد  نآ  لامتحا  هظحل  ره  هک  تسا  هدولآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

17 ص :

.22 هلداجم /  ( 80 - 1
ج 2 ص 267. یفاک ، ( 81 - 2

ج 2 ص 84. یفاک ، ( 82 - 3
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.دننک و ینامرفان  ار  ادخ  هراومه  دندنام  یم  ایند  رد  هشیمه  رگا  دنتشاد  تین  هک  دننام  یم  خزود  رد  هنادواج  ور  نیا  زا  نایخزود   »
.دـنیامن تعاطا  ادـخ  زا  هراومه  دـندنام  یم  ایند  رد  هشیمه  رگا  دنتـشاد  تین  هک  دـننام  یم  تشهب  رد  هنادواج  ور  نیا  زا  ناـیتشهب 

« .دندش ینادواج  ناشتین  رطاخب  هتسد  ود  ره  نیاربانب 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس   

(1)« هتَلِکاش یلع  لَمعَی  ّلک  ُلق   »

(2) .دوخ تین  قبط  ینعی  .دنک » یم  لمع  دوخ  هویش ي  راتخاس و  ساسا  رب  سک  ره  وگب   »

قیفر و لالح و  اذغ ، رگا  دراد ، یـساسا  شقن  تین  يریگ  لکـش  رد  ...و  طیحم  قیفر ، اذغ ، دننام  یلماوع  هک  تفگ  میهاوخ  ًادـعب   
لکـش كاپان  ِتین  دـشاب  دـب  طیحم  قیفر و  مارح و  اذـغ ، رگا  و  دـش ، دـهاوخ  کین  تین  يریگ  لکـش  بجوم  دـشاب  بوخ  طیحم 

.تفرگ دهاوخ 

.دوش یمن  هتفریذپ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هنرگو  دوش ، ماجنا  صلاخ  كاپ و  تین  يور  زا  هک  دراد  شزرا  یلمع  مالسا  رد  ًالوصا   

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(3)« ایِر نم  هّرذ  لاقثِم  هیف  ًالمَع  لبقیال  َهّللا  ّنِا   »

« .دریذپ یمن  دشاب  ایر  يا  هرذ  رادقم  هب  نآ  رد  هک  ار  یلمع  ادخ   »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما    

دوش یم  هتـشون  وا  يارب  شاداپ  هد  دهد  ماجنا  رگا  دوش و  هتـشون  یـشاداپ  وا  يارب  دهدن  ماجنا  دنک و  کین  راک  دـصق  نمؤم  رگا   »
(4)« .دوشن هتشون  وا  رب  يرفیک  دهدن ، ماجنا  دنک و  دب  راک  دصق  نمؤم  رگا  یلو 

ضغب ّبح و   

بجوم يزیچ  هب  هقـالع  بح و  اریز  درک ، میظنت  مالـسا  ساـسا  رب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  ناـسنا  دوجو  رد  ضغب  بح و  نوناـک  بلق   
.ددرگ یم  نآ  كرت  بجوم  يزیچ  زا  ترفن  ضغب و  و  دوش ، یم  نآ  ماجنا 

: دومرف ینخس  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  مهم  يردقب  هلاسم  نیا   و 

« ضغبلا بحلا و  الا  نامیالا  له   »

« .تسا ضغب  بح و  زج  نامیا  رگم   »
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، دوب هناخزپشآ  رد  هدیرخ و  هک  یتشوگ  ولیک  مین  دمآ و  يا  هبرگ  هک  دمهف  یم  ناهگان  هتـسشن ، شا  هناخ  رد  یـصخش  لاثم : کی   
رد دـیرپ و  نوریب  هناـخ  زا  هبرگ  هک  یتـقو  یلو  دریگب  وا  زا  ار  تشوـگ  اـت  دور  یم  هبرگ  لاـبند  هب  دزیخ و  یم  رب  وا  .تفر  دوـبر و 

.دوب هزادنا  نیا  ات  تشوگ  هب  وا  بح  اریز  دنک  یمن  لابند  ار  وا  رگید  درک  رارف  هچوک 

هابور هک  یتقو  یلو  دنک  یم  لابند  هچوک  هناخ و  رد  ار  هابور  صخش  نآ  درب  دوخ  اب  دوبر و  ار  هناخ  غرم  دمآ و  یهابور  رگا  یلو   
هزادنا نیا  ات  هابور  هب  تبـسن  وا  ضغب  غرم و  هب  وا  بح  اریز  دیامن ؛ یم  رظن  فرـص  هابور  ندرک  لابند  زا  وا  دـنک  یم  رارف  نابایب  هب 

.دوبن رتشیب 

هکلب دـنک  یم  لابند  نابایب  هچوک و  هناـخ و  رد  ار  گرگ  صخـش  نآ  درب  دوخ  اـب  دوبر و  ار  وا  دنفـسوگ  دـمآ و  یگرگ  رگا  اـما   
یم زاب  هدرک و  رظن  فرص  گرگ  زا  صخش  نآ  تفر  الاب  هوک  زا  دش و  رود  نابایب  زا  گرگ  هک  یتقو  دریگب  وا  زا  ار  شدنفـسوگ 

.دهد تکرح  تسناوتن  هزادنا  نیا  زا  شیب  ار  وا  شضغب  بح و  هک  ارچ  ددرگ 

لابند هوک  نابایب و  رد  ار  هدـنرد  نآ  صخـش  نآ  درب  دوخ  اب  تفرگ و  ار  وا  لاسدرخ  كدوک  دـمآ و  يرگید  هدـنرد ي  رگا  لاح   
هزانج ي ندروآ  تسدـب  يارب  دـنچ  ره  دـیوگ  یم  دوخ  اب  دریگب و  ار  نآ  ات  دور  یم  زور  بش و  وا  لابند  هب  ناـنچمه  و  دـنک ، یم 

.مورب هدنرد  نآ  لابند  هب  دیاب  دشاب  مکدوک 

18 ص :

.59 ءارسا /  ( 83 - 1
ج 2 ص 85. یفاک ، ( 84 - 2

ج 72 ص 304. راحب ، ( 85 - 3
ج 2 ص 125. یفاک ، ( 86 - 4

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


بح هچره  دـنراد و  ناـسنا  تکرح  هدارا و  رد  ییـالاب  شقن  هچ  نآ  تاـجرد  و  ضغب » بح و   » هک دوـش  یم  نشور  لاـثم  نـیا  اـب   
تبسن ار  دوخ  ینمشد  رفنت و  دیدرگ  رتدایز  يزیچ  هب  ناسنا  ضغب  هچره  دنک و  یم  لابند  رتشیب  ار  نآ  دش ، رتدایز  يزیچ  هب  ناسنا 

.دزاس یم  رتشیب  نآ  هب 

ملاس و ار  ناسنا  يریگ  میمصت  نوناک  ات  دهد  یم  رارق  ادخ  تعاطا  ياتـسار  رد  حیحـص و  ساسا  رب  ار  ناسنا  ضغب  بح و  مالـسا   
.دزاس كاپ 

هشیدنا رکف و   ج - 

دراد و كاپ  ملاس و  هدزاب  لوصحم و  ملاس  رکف  .تسا  هشیدـنا  رکفت و  تسا  اهراک  همـشچرس  ناسنا  دوجو  رد  هک  يرگید  نوناک   
.تشاد دهاوخ  هدولآ  ملاسان و  هدزاب  هدولآ  رکف 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   

(1)« اهَیِلا هتَعَد  یصاعَملا  ِیف  ُهرِکف  ُرثَک  نَم   »

« .دهد یم  قوس  هانگ  هب  ار  وا  دنک  رکف  هانگ  هرابرد  رایسب  هک  یسک   »

: دومرف نویراوح  هب  يراتفگ  نمض  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح   و 

حور و هک  یسک  اریز  دینک  انز  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دینکن ) انز  رکف   ) دیهدن ربخ  انز  هب  ار  دوخ  حور  هک  منک  یم  رما  امش  هب  نمو   »
ار قاطا  نآ  نیگنر  ياه  هشقن  شتآ  دود  دـنک ، نشور  شتآ  ینیگنر  قاـطا  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـهد  ربخ  اـنز  هب  ار  شرکف 

(88 «) .دنازوسن ار  هناخ  هچرگ  دنک  یم  فیثک 

يدیفس هب  ات  تسا  رتکیدزن  هانگ  یکیرات  هب  ینوناک  نینچ  دیامن و  یم  هدولآ  ار  ناسنا  دوجو  يریگ  میمصت  نوناک  هانگ  رکف  ینعی   
.ادخ تعاطا 

هانگ شیادیپ  ياه  هنیمز  - 18

هانگ شیادیپ  ياه  هنیمز  یسانش »  هانگ 

يارب مهم  لصا  لباق ، تیلباق  دـنا : هتفگ  هکنانچ  تسا ؛ هانگ » ياـه  هنیمز   » تخانـش مهم ، رایـسب  تاـعوضوم  زا  یـسانش » هاـنگ   » رد
.تسا سوفن  بیذهت 

تسین فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب   

سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد 
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نانآ نامرد  يریگـشیپ و  هب  تخانـش  ار  اهنآ  یتقو  دـنک ، هجوت  هانگ  ياه  هنیمز  هب  دـیاب  ًاـمتح  دـنکن  هاـنگ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک   
.دزادرپب

دیاب سپ  دهد ، یم  شرتسگ  شرورپ و  ار  اه  يرامیب  ای  دنک و  یم  اه  برکیم  شریذپ  هدامآ  ار  ناسنا  ندـب ، رد  اه  نیماتیو  دوبمک   
هنیمز سانـش و  هنیمز   » دـیاب نیاربانب  .دورب  نیب  زا  اه  يرامیب  شرورپ  هنیمز  نینچمه  شریذـپ و  هنیمز  ات  ددرگ  ناربج  اـهدوبمک  نیا 

.درک رپ  ار  هاچ  دیاب  تسا  هدوهیب  یشاپمس  دشاب  یم  اه  هشپ  عاونا  زاس  هنیمز  یبالضاف  هاچ  لزنم  رد  رگا  ًالثم  .میشاب  ادز »

رد اما  .دنتـسه  زاس  هنیمز  یـصاخ  تیفیک  تیمک و  اب  کی  ره  هک  درب  مان  ار  يرایـسب  روما  ناوت  یم  هاـنگ  ياـه  هنیمز  یـسررب  رد   
: دننام میزادرپ  یم  هطبار  نیا  رد  رتمهم  عوضوم  دنچ  هب  اجنیا 

.یتیبرت یگنهرف و  ياه  هنیمز  - 1 

.یگداوناخ ياه  هنیمز  - 2 

.يداصتقا ياه  هنیمز  - 3 

.یعامتجا ياه  هنیمز  - 4 

.یناور ياه  هنیمز  - 5 

.یسایس ياه  هنیمز  - 6 

ج 1 ص 560. راحبلا ، هنیفس  ج 14 ص 331 . راحب ، ...اونزت .» نا  نم  ًالضف  انزلاب  مکسفنا  اوثدحتال  نا  مکرما  اناو  ( 88

19 ص :

(. بنذ ، ) ررغ تسرهف  ( 87 - 1
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هانگ یتیبرت  یگنهرف و  ياه  هنیمز  - 19

هانگ یتیبرت  یگنهرف و  ياه  هنیمز  یسانش »  هانگ 

تقامح لهج و  - 1-1 

زا فدـه  هب  لهج  ادـخ ، هب  لـهج  .دـناشک  یم  هاـنگ  يوس  هب  ار  وا  هدروآ و  دوجو  هب  ناـسنا  رد  ار  هاـنگ  هنیمز  تقاـمح ، لـهج و   
.نآ راثآ  هانگ و  یتشز  هب  لهج  تقلخ ، نیناوق  هب  لهج  شنیرفآ ،

، سانـش برکیم  رتکد  کی  یلو  دروخ ، یم  یناسآ  هب  لهج  رثا  رب  ار  برکیم  هب  هدولآ  ياذـغ  داوس  یب  لهاج و  درف  کی  هکنانچ   
.دروخ یمن  ار  نآ  زگره 

هب حیـضوت  يارب  .دوب  تقامح  لهج و  رثا  رب  رتشیب  دوب ، هتفرگ  ار  مدرم  یگدنز  رـسارس  نوگانوگ ، ناهانگ  هک  تیلهاج  نارود  رد   
: دینک هجوت  تایآ  نیا 

(1)« نولَهَجت موَق  مّکنإ  َلاق  هِهلآ  مَهل  امک  ًاهِلا  اَنل  لَعِجا  یسوم  ای  اولاق   »

یـسوم .دنراد  تب ) زا   ) ینادوبعم ناتـسرپ ) تب   ) اهنآ هکنانچ  هدـب  رارق  تب ) زا   ) يدوبعم ام  يارب  دـنتفگ : یـسوم  هب  لیئارـسا  ینب   »
« .دیتسه نادان  لهاج و  یتیعمج  امش  تفگ :

: میناوخ یم  شموق  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  طول  ترضح  نابز  زا   

(2)« نولهجت موق  متنا  لب  ءاسِّنلا  ِنوُد  نِم  ًهوهَش  لاجّرلا  نوتاََتل  مّکنِاَء   »

« .دیتسه لهاج  یموق  امش  دیور ؟ یم  توهش  يور  زا  نادرم ، غارس  هب  نانز ، ياج  هب  امش  ایآ   »

: میناوخ یم  فسوی  هروس ي  هیآ 89  رد   و 

« نُولِهاج ُمتنَا  ِذا  ِهیخَا  َفُسُوِیب و  ُمتلَعَف  ام  ُمتِملَع  لَه  َلاق   »

« .دیدوب لهاج  هک  هاگنآ  دیدرک ؟ هچ  نیماینب )  ) شردارب فسوی و  اب  هک  دیتسناد  ایآ  تفگ : دوخ ) ناردارب  هب   ) فسوی  »

.تسا ناهانگ  ياه  هنیمز  زا  یکی  ینادان  لهج و  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینشور  هب  تایآ  نیا  زا   

: میزادرپ یم  هنومن  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  .تسا  هانگ  هنیمز  لهج ، هک  هدمآ  رایسب  زین  تایاور  رد   

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  دوخ  هماندهع ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1 

(3) یقش » لهاج  الا  هللا  یلع  يرتجی  ال   »
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« .دراد یمن  اور  یقش  لهاج و  زج  ار  ادخ  ینامرفان )  ) رب تأرج  یخاتسگ و   »

: تسا ترضح  نآ  راتفگ  زا  زین  و  - 2 

(4)« داعملادسفی لهجلا  رش ، لک  لصا  لهجلا  رشلا ، ندعم  لهجلا   »

« .تسا ناسنا  داعم  یهابت  بجوم  لهج  تسا ، یتشز  هیاپ  هشیر و  لهج  تسا ، یتشز  زکرم  لهج   »

ار شرکـشل  لهج و  نینچمه  سانـشب و  ار  شرکـشل  لقع و  دومرف : هعامـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دش  هراشا  ًالبق  هکنانچ  - 3 
(5) .درمشرب لهج  رکشل  ناونع  هب  ار  تشز  تلصخ  سپس 75  .سانشب 

، ابر تنایخ ، صرح ، نوچمه : یگرزب  ناهانگ  تشز و  ياه  تلـصخ  روحم  ساسا و  لهج  هک  تسا  نآ  رگنایب  عماـج  تیاور  نیا   
ینمـشد هنیک و  يرـس ، کبـس  داهج ، هفیظو  زا  ندرک  یلاخ  هناـش  یباـت ، یب  ینکـش ، ناـمیپ  رداـم ، ردـپ و  هب  رازآ  ربکت ، گـنرین ،

(6) .تسا....و

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  - 4 

(7)« کِّسنَتُم لِهاج  کِّتهَتُم و  ِملاع  نالُجَر : يرهَظ  َمَّصَق   »

« .امن سدقم  لهاج  و  اورپ ، یب  دنمشناد  دنتسکش ، ار  مرمک  صخش ، ود   »

یم دوخ  هتفیرف  رورغم و  ار  ناسنا  شیئاورپ ، یب  یخاتـسگ و  اب  ملاع  و  دـبیرف ، یم  شیئامندـهز  اب  ار  ناسنا  لـهاج ، دومرف : سپـس   
.دنک

: دومرف زین  و   - 5 

20 ص :

.38 فارعا /  ( 89 - 1
.55 لمن /  ( 90 - 2

همان 53. هغالبلا ، جهن  ( 91 - 3
(. لهج ، ) ررغ تسرهف  ( 92 - 4

.23 ج 1 ص 21 -  یفاک ، ( 93 - 5
.تسا يرواب  دوز  یشیدنا و  هداس  یلقع و  یب  دارم  هکلب  تسین  يداوسیب  لهج  زا  دارم  هتبلا  ( 94 - 6

ج 1 ص 127. لمجلاراصق ، ( 95 - 7
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(1)« نوتفم لک  هتنتف  مهناف  ءاملعلا  نم  راجفلاو  نیدبعتسملا  نم  لاهجلاو  مکایا   »

« .دنتسه هدش  هنتف  ره  بوشآ  هنتف و  هیام  اه  نیا  هک  ارچ  دنمشناد ، ناراکهنگ  زا  هشیپ و  تدابع  نالهاج  زا  دیزیهرپب   »

: دومرف رگید  ینخس  رد  و  - 6 

(2)« ًاطِّرفُم وا  ًاطِرفُم  الا  لهاجلا  يرتال   »

« .ار لادتعا  دح  زا  یهاتوک  طیرفت و  هار  ای  دیامیپ و  یم  ار  يور  هدایز  طارفا و  هار  ای  هکنیا  رگم  ار  لهاج  ینیب  یمن   »

: دومرف رگید  نایب  رد  و  - 7 

(3)« الالض نوتومیو  الاهج  نوشیعی  رشعم  نم  وکشا  هَّللا  یلا   »

« دننک یم  یگدنز  ینادانو  لهج  رد  هک  یهورگ  زا  مرب  یم  ادخ  هب  تیاکش   »

دیـسر یم  رظن  هب  دـنتخادنا ، ار  دوخ  ياه  بانط  نارحاس  هک  یتقو  هدـمآ : نارحاس  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ناـیرج  رد  نآرق  رد  - 8 
؛ دنتکرح رد  اهنآ  همه ي 

(4)« یسوم هَفیِخ  هسفن  یف  َسَجوَاَف   »

« .درک ساسحا  یفیفخ  سرت  شیوخ  لد  رد  یسوم  ناهگان   »

: دیامرف یم  بلطم  نیا  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما   

(5)« لالّضلا لَوُد  لاّهُجلا و  هبَلَغ  نِم  َقَفشَا  لب  هسفن  یلع  ًهَفیخ  مالسلا  هیلع  یسوم  سِجُوی  مل   »

هدـنرب لالـض  ياه  تلود  دـندرگ و  زوریپ  نالهاج  اداـبم  هک  دوب  نیا  زا  وا  سرت  هکلب  دیـسرتن  دوخ  ناـج  رب  مالـسلا  هیلع  یـسوم   »
« .دنوش

هزرابم نوچمه  یگرزب  ناهانگ  زاس  هنیمز  لهج  هک  تسا  نآ  رگنایب  دراد و  یمرب  هدرپ  نالهاج  یفارحنا  ياهراک  زا  زین  نخس  نیا   
.دشاب یم  اه  توغاط  زا  ینابیتشپ  هب  ناربمایپ  اب  ینلع 

كرش میلعت  زا  هیما  ینب  يریگولج   

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  بلاج  ثیداحا  زا   

(6)« هوفرعی مل  هیلع  مهولمح  اذا  یکل  كرشلا  میلعت  اوقلطی  ملو  نامیالا  میلعت  سانلل  اوقلطا  هیما  ینب  نا   »
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نآ دندرک  راداو  كرش  رب  ار  مدرم  رگا  ات  دندراذگن  دازآ  ار  كرـش  میلعت  یلو  دندرازگ  دازآ  مدرم  يارب  ار  نامیا  میلعت  هیما  ینب   »
(.« دنیامن كرش  لوبق  لهج  يور  زا  هجیتن  رد  و   ) .دنسانشن ار 

عاونا كرش و  ینعم  مدرم  رگا  اریز  دندرک  یم  يریگولج  نآ  عاونا  كرش و  تخانـش  زا  هیما  ینب  هک : تسا  نآ  رگنایب  ثیدح  نیا   
زا هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ناماما  هب  دندنادرگ و  یمرب  يور  دـندوب ، كرـش  رد  رو  هطوغ  هک  هیما  ینب  زا  دـندیمهف  یم  ار  نآ 

شخب رادـیب  هدـنزاس و  تاروتـسد  زا  مدرم  هک  دنتـشاد  تیـساسح  یتوغاـط  ناربهر  يرآ  دـندش ، یم  هجوتم  دـندوب  رود  هب  كرش 
و دوش ، اهنآ  دوکر  فقوت و  ثعاب  اهنآ  لهج  ات  دنوشن  هاگآ  مالسا ،

.دزاس مهارف  ار  اهنآ  فارحنا  هنیمز 

يرشب طلغ  ياه  تنس  نیناوق و  - 2-1 

ینوناق دنک ، یگدنز  نوناق  نآ  يارجا  لماک و  نوناق  وترپ  رد  هک  دبای  یم  تاجن  فلتخم  ناهانگ  اه و  یگدولآ  زا  یماگنه  ناسنا   
تاجن يراگتـسر و  ثعاب  رـشب و  لماکت  بجوم  هک  ار  هچنآ  هداد و  رارق  قیقد  هجوت  دروم  ار  ناسنا  راتخاس  ياه  یگژیو  ماـمت  هک 

هب ناسنا و  راگدیرفآ  دـنوادخ  هک  ارچ  .دوب  دـهاوخن  یهلا  نوناق  زج  ینوناق  نینچ  .دـیامن  نیمات  تسا  اه  ههارژک  تافارحنا و  زا  وا 
دشاب و یم  هاگآ  وا  یمسج  یحور و  تایصوصخ  مامت 

زا یکی  يرـشب  طلغ  نیناوق  هک  میریگ  یم  هجیتن  ساسا  نیا  يور  .دزاس  یم  راگتـسر  ار  ناسنا  يا  همانرب  نوناـق و  هچ  هک  دـناد  یم 
.تسا هدننک  هارمگ  دشاب  شخب  تاجن  هکنآ  ياجب  نیناوق  نیا  هک  ارچ  تسا  هانگ  یگنهرف  ياه  هنیمز  لماوع و 

21 ص :

كردم ص 128. نامه  ( 96 - 1
تمکح 70 هغالبلا ، جهن  ( 97 - 2

هبطخ 17. هغالبلا ، جهن  ( 98 - 3
.67-66 هط /  ( 99 - 4

هبطخ 4. هغالبلا ، جهن  ( 100 - 5
ج 2 ص 416-415. یفاک ، ( 101 - 6
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(1)« هّللا باتک  اهیف  َفلاُخی  عَدَتُبت ، ٌماکحَا  عبَُّتت و  ٌءاوهَا  نَتِفلا  ِعوقُو  ُءَدب  اّمنا   »

یماکحا تسا ، يرـشب ) نیناوق  دننام   ) یعارتخا لوعجم و  نیناوق  ماکحا و  هدولآ و  ياه  سوه  زا  يوریپ  اه ، هنتف  شیادیپ  هراومه   »
« .دراد تفلاخم  ادخ  باتک  اب  هک 

: میزادرپ یم  يرشب  طلغ  نیناوق  زا  یضعب  رکذ  هب  راو  تسرهف  اجنیا  رد   

.باجح فشک  نانز و  دیق  یب  يدازآ  - 1 

.تاید دودح و  صاصق و  نیناوق  وغل  - 2 

( يزاب سنجمه  ) .سنجمه اب  جاودزا  - 3 

.رهوش نداد  قالط  رد  نز  يدازآ  - 4 

.رسپ رتخد و  سرادم  طالتخا  - 5 

.جاودزا نوناق  نیگنس  طیارش  - 6 

.تیاضر اب  يانز  يدازآ  تقؤم و  جاودزا  ندرمش  هانگ  - 7 

.یلکلا تابورشم  ندوب  ینوناق  - 8 

.ژاتروک ندوب  ینوناق  - 9 

.یصوصخ تیکلام  وغل  ای  يراد و  هیامرس  يدازآ  - 10 

.ابر ندوب  ینوناق  - 11 

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندوب  ینوناق  ریغ  - 12 

.درم نادرگاش  يارب  نز  ملعم  نز و  نادرگاش  يارب  درم  ملعم  - 13 

.يزابرامق ندوب  ینوناق  - 14 

....و یسکس  ياه  سکع  اه و  ملیف  يدازآ  - 15 
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.دنناشک یم  فارحنا  یهابت و  هب  ار  درف  هعماج و  هدوب و  ناهانگ  زاس  هنیمز  اشنم و  مادک  ره  نآ ، لاثما  روما و  نیا   

فیرحت طاقتلا و  - 3-1

هک تسا  نآ  زا  ترابع  فیرحت  طاـقتلا و  تسا  یهلا  نوناـق  فیرحت  طاـقتلا و  هلاـسم  هاـنگ ، زاـس  هنیمز  یگنهرف  لـماوع  زا  یکی   
دننک تسرد  يرـشب  نوناق  زا  ینوجعم  هدرک و  نآ  لخاد  رد  يرـشب  نیناوق  زا  يرادقم  دننک  يراکتـسد  هداد و  رییغت  ار  یهلا  نوناق 

.دنیامن یفرعم  ادخ  نوناق  ناونع  هب  ار  نآ  و  دروآ ) یم  نوریب  يزاس  نید  تعدب و  زا  رس  هک  )

: دیامرف یم  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

نابز دش  یم  ادج  صلاخ و  لطاب ، زا  قح  رگا  دنام و  یمن  هدیـشوپ  تقیقح  ناگدـنیوج  رب  دـش  یم  ادـج  قح  زا  ًالماک  لطاب  رگا   »
.دیدرگ یم  عطق  قح ) هب  ییوگدب  زا   ) نانمشد

«. هئایلوا یلع  ناطیشلا  یلوتسی  کلانهف  ناجزمیف ! ثعض  اذه  نم  ثعض و  اذه  نم  ذخؤی  نکلو   »

(2)« .دوش یم  هریچ  دوخ  ناتسود  رب  ناطیش  هک  تساجنیا  دنزیمآ  یم  مه  هب  دنریگ و  یم  ار  لطاب  زا  یتمسق  قح و  زا  یتمسق  یلو   

تعدب هانگ  نوناق و  ظفح   

زا زواجت  هک  يراذگ  تعدـب  طاقتلا و  ینکـش و  نوناق  زا  هتفرگ و  رارق  دـیکات  هجوت و  دروم  رایـسب  نوناق  میرح  ظفح  مالـسا ، رد   
هک درادـن  یتوافت  تسا و  مادـعا  هب  موکحم  مالـسا  رد  راذـگ  تعدـب  هک  اجنآ  ات  تسا  هدـش  عنم  یهن و  ًادـیدش  تسا  نوناق  میرح 

.سکع هب  ای  دنک  مارح  ار  یلالح  دهاکب ، ار  يزیچ  ای  دیازفیب و  مالسا  نوناق  رب  يزیچ 

ترـضح ناتـساد  دوش  یم  هدـید  نوناق  میرح  ظفح  ياتـسار  رد  یمالـسا  تایاور  نآرق و  رد  هک  یبلاـج  فیطل و  تاـکن  زا  یکی   
همه ربارب  رد  دش و  راتفرگ  بیاصم  عاونا  هب  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  بویا 

22 ص :

هبطخ 50. هغالبلا ، جهن  ( 102 - 1

هبطخ 50. هغالبلا ، جهن  ( 103 - 2
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تفر و يراک  ماجنا  لابند  هب  شرسمه  ایوگ   ) .دش تحاران  شرسمه  هب  تبسن  دروم  کی  رد  .درک  تماقتـسا  ربص و  جنر  اهراشف و 
ادیپ تردق  هاگره  هک  درک  دای  دنگوس  نینچ  و  دیدرگ ) تحاران  تخـس  درب  یم  جنر  يرامیب  زا  هک  بویا  تشگزاب و  هناخ  هب  رید 

دنک

دـشخبب ار  وا  شتامدخ  اه و  يرادافو  ساپ  هب  تساوخ  یم  يدوبهب  زا  دعب  اما  دـنک  هیبنت  ار  وا  دـنزب و  وا  هب  رتمک  ای  هبرـض  دـصکی 
؛ دوب نایم  رد  یهلا  نوناق  میرح  ادخ و  مان  دنگوس و  هلاسم  یلو 

: دومرف وا  هب  دنوادخ   

« باّوَا ّهنا  ُدبَعلا  َمِعن  ًارباص  هاندَجَو  ّانا  ثَنَحت  ِهب َو ال  بِرضاَف  ًاَثغِض  كدَِیب  ذُخ  و   »

هچ .میتفای  ابیکش  ار  وا  ام  .نکشم  ار  دوخ  دنگوس  نزب و  ترسمه )  ) وا هب  ریگرب و  ار  نآ ) دننام  ای   ) مدنگ يا  هتـسب  میتفگ ) وا  هب   »)
« .تسا ادخ  يوس  هب  هدننک  تشگزاب  رایسب  هک  یبوخ  هدنب 

رفیک تسیاب  یم  مالـسلا  هیلع  بویا  ِدـنگوس  قبط  درک و  اطخ  يدروم  رد  هک  تسا  تسرد  .دوب  ینابرهم  اـفواب و  نز  بویا  رـسمه   
.تشاد زین  ار  ششخب  وفع و  قاقحتسا  یلو  ددرگ 

یهلا و نوناق  میرح  ظفح  یلو  دوبن  بویا  دنگوس  یعقاو  قادـصم  امرخ  هشوخ  ياه  بوچ  ای  مدـنگ  هقاس  هتـسد  کی  ندز  هچرگ   
ار نوناق  رهاظ  وفع ، نیع  رد  ادخ  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  بویا  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  وا  هک  دش  ثعاب  ینکـش  نوناق  هعاشا  مدع 

(1) .درک ظفح  زین 

.تسا هدمآ  زین  رامیب  ناراک  اطخ  دروم  رد  یمالسا  دودح  يارجا  رد  ینعم  نیا  ریظن   

ادخ لوسر  ددرگ  يراج  وا  رب  قالـش  هبرـض  دص  دـح  تسیاب  یم  دوب و  هدرک  انز  يرامیب  صخـش  هک  هدـش  رکذ  تیاور  دـنچ  رد   
رد ار  نامه  دز و  رامیب  نآ  هب  هبرض  کی  نآ  اب  دندروآ و  دوب  هخاش  دص  ياراد  هک  ییامرخ  هشوخ  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(2) .تسناد یفاک  دح  يارجا 

زاـجم زگره  دـشابن  قاقحتـسا  هک  رگید  دراوم  رد  هنرگ  تسا و  یـصاخ  ییانثتـسا و  دراوم  رد  روما  هنوـگ  نیا  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا   
.تسین

.دباین هار  هعماج  رد  ینکش  نوناق  عوضوم  ات  درک  ظفح  رهاظ  رد  ار  نوناق  میرح  دیاب  ییانثتسا  دراوم  رد  یتح  يرآ   

: دینک هجوت  ریز  تیاور  دنچ  هب  دشاب  یم  نوناق  میرح  هب  زواجت  عون  کی  گرزب و  رایسب  هانگ  کی  هک  تعدب »  » دروم رد   

: دندومرف يراتفگ  نمض  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 1 

(3)« هکوُرتَم هَعِدب  ایحَا  هَذوخأَم و  هَّنُس  تامَاف  هب  َّلُض  َّلَض و  رئاج  ماما  هّللا  دنع  سانلا  رش  نا  و   »
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هدش هتفریذپ  ياه  تنس  دنوش  یم  هارمگ  وا  هلیسوب  مدرم  تسا و  هارمگ  دوخ  هک  تسا  يرگمتس  ربهر  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتدب   »
« .دنک یم  هدنز  ار  كورتم  ياه  تعدب  درب و  یم  نیب  زا  ار 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مرکا  لوسر  - 2 

(4)« هللااهنعل هیلعف  لعفی  مل  نمف  هملع  ملاعلا  رهظیلف  یتما  یف  عدبلا  ترهظ  اذا   »

يرگاشفا اهراذگ  تعدب  دض  رب  و   ) دنک راکـشآ  ار  شملع  هک  تسا  نید )  ) ملاع رب  دش ، راکـشآ  متما  نایم  رد  اه  تعدب  هاگره   »
« .داب وا  رب  ادخ  تنعل  سپ  درکن  نینچ  رگا  و  دیامن )

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  زین  و  - 3 

(5)« رانلا یلا  اهلیبس  هلالض  لک  هلالض و  هعدب  لک   »

« .تسا خزود  شتآ  يوس  هب  یهارمگ  ره  هارو  تسا  یهارمگ  یتعدب  ره   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 4 

(6)« مالسالا مده  یف  یعس  دقف  هرقوف  هعدب  بحاص  یلا  یشم  نم   »

« .تسا هدومن  مادقا  مالسا  ندرک  ناریو  يارب  تقیقح  رد  دنک  مارتحا  ار  وا  دورب و  وا  يوس  هب  راذگ  تعدب  رادید  يارب  هک  یسک   »

راذگ تعدب  مادعا  مکح   

23 ص :

ج 19 ص 299. هنومن ، ( 104 - 1
ج 18 ص 323-320. هعیشلا ، لئاسو  ( 105 - 2

هبطخ 163. هغالبلا ، جهن  ( 106 - 3
ج 11 ص 510. هعیشلا ، لئاسو  ( 107 - 4
ج 11 ص 511. هعیشلا ، لئاسو  ( 108 - 5

.كردم نامه  ( 109 - 6
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ماما درک ، یم  توعد  دوخ  دـساف  بهذـم  هب  ار  مدرم  دوب و  ناراذـگ  تعدـب  روهـشم و  تالُغ  ناـیوگغورد و  زا  متاـح  نب  سراـف   
تسناد و ردـه  ار  وا  نوخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـنک و  مادـعا  ار  سراف  ات  داد  روتـسد  دـینجابا  هب  مالـسلا  هیلع  يداـه 

(1) .تشک ار  راذگ  تعدب  نآ  دینجابا  ماجنارس  .دیدرگ  نماض  وا  لتاق  يارب  ار  تشهب 

ّهلاض بتک  راتفگ و  - 4-1 

مالـسا رد  اذـل  .دـشاب و  یم  هدـننک  هارمگ  یتاغیلبت  لیاسو  اـی  هدـننک و  هارمگ  بتک  فارحنا  هاـنگ و  یگنهرف  ياـه  هنیمز  زا  یکی   
.تسا مارح  هدننک  هارمگ  نانخس  هب  نداد  شوگ  ای  و  ّهلاض » بتک   » ندناوخ

ار راب  ولیک  تسیود  لمحت  تردق  یـضعب  ًالثم  تسا ، فلتخم  ناوت  تردـق و  رظن  زا  اه  ناسنا  مسج  هک  هنوگنامه  هکنیا : حیـضوت   
هداس ي هلاسم  کی  لح  ناوت  یـضعب  .دراد  توافت  زین  اه  ناسنا  رکف  دنرادن ، ار  راب  ولیک  جنپ  لمحت  تردـق  یتح  یـضعب  دـنراد و 

.دننک یم  لح  هظحل  دنچ  رد  ار  یضایر  لیاسم  نیرت  لکشم  دنمورین ، رتویپماک  نوچمه  یضعب  دنرادن و  ار  یضایر 

اهنآ هک  ارچ  درادن  لاکشا  دنراد ، یسررب  قیقحت و  تردق  يرکف و  ناوت  هک  نادنمـشناد  يارب  هدننک  هارمگ  ياه  باتک  هعلاطم ي   
.دنهد یم  صیخشت  رگیدمه  زا  ار  لطاب  قح و  قیقحت ، هعلاطم و  اب 

هدـننک و مومـسم  دـنراد ، كدـنا  شناد  ناوتان و  رکف  هک  يدارفا  يارب  هدـننک  هارمگ  راتفگ  ندینـش  ای  اه و  باتک  نآ  هعلاطم  یلو   
.تسا كانرطخ 

دنناشک یم  لطاب  يوس  هب  هتـشاد و  زاب  قح  هار  زا  ار  مدرم  هدننک  هارمگ  بتک  راشتنا  اب  نانمـشد  دوش  یم  هدید  خـیرات  رد  هکنانچ   
: هنومن ناونع  هب 

هللا یلص  مالسا  ربمایپ  هرابرد ي  هک  ار  یفاصوا  اذل  دندید ، رطخ  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دوهی  نادنمشناد  درک  روهظ  مالـسا  هک  یتقو   
.دنوشن بذج  مالـسا  يوس  هب  دوهی  ماوع  ات  دنتـشون  تاروت  رد  ار  نآ  دـض  یتافـص  دـنداد و  رییغت  دوب  هدـمآ  تاروت  رد  هلآو  هیلع 

: دیامرف یم  نانآ  شنزرس  رد  نآرق 

اّمم مَهل  لیَو  مهیدیَا و  تبَتَک  اّمم  مَهل  لیوَف  ًالیلَق  ًانَمَث  ِهب  اورتشَِیل  هَّللادنع  نم  اذه  َنولوقَی  ّمث  مِهیدیَِاب  َباتِکلا  نُوُبتکَی  َنیّذِلل  ٌلیَوَف   »
(2)« نوبِسکَی

رب ياو  .دنشورفب  ار  نآ  یمک  ياهب  هب  ات  دنهد  یم  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  سپس  دنـسیون  یم  دوخ  تسد  اب  یبلاطم  هک  اهنآ  رب  ياو   »
« .دندروآ تسد  هب  هار  نیا  زا  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  دنتشون و  دوخ  تسد  اب  هچنآ  زا  اهنآ 

ياه ناتـساد  دوب ، هدمآ  سراف  هب  هک  یکرـشم  رجات  میناوخ : یم  نآ  ریـسفت  رد  هک  هدـمآ  نامقل  هروس  هیآ 6  رد  بلطم  نـیا  ریظن   
نم دیوگ ، یم  دومث  داع و  ناتـساد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  رگا  تفگ : تشگزاب و  زاجح  هب  تفرگ و  ارف  ار  رایدنفـسا  متـسر و 

.دش لزان  وا  شنزرس  رد  روکذم  هیآ  هک  میوگ  یم  رایدنفسا  متسر و  ناتساد  مه 
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   

دَبَع دَـقَف  َسیلبِا  ِناـِسل  نَـع  قِـطنَی  ُقطاـّنلا  نَاـک  نِا  هَّللا َو  َدـبَع  دَـقف  هَّللا  ِنَـع  قِطاـّنلا  ناـک  نِاَـف  هدَـبَع  دـقَف  قطِاـن  یلا  یغـصَا  نَـم   »
(3)« سیلبِالا

یم نخس  وا  تاروتسد  ادخ و  زا  هدنیوگ  رگا  نیاربانب  تسا  هدرک  یگدنب  ار  وا  دهد  ارف  شوگ  يا  هدنیوگ  راتفگ )  ) هب هک  یـسک   »
.تسا هدومن  تدابع  ار  ناطیش  وا  هدنونش ي  دیوگ  یم  نخس  ناطیش  زا  رگا  هدرک و  تدابع  ار  ادخ  وا  هدنونش ي  دیوگ 

دیلقت نیقلت و  - 5-1 

زاس هنیمز  دنـشاب  حیحـص  ساسا  رب  هتـسیاش و  رگا  هک  تسا  دیلقت  نیقلت و  زاس ، هنیمز  لماوع  زا  یکی  یگنهرف  یتیبرت و  لیاسم  رد   
؛ دنوش یم  هانگ  زاس  هنیمز  هنرگ  دندرگ و  یم  کین  ياهراک 

24 ص :

ج 1 ص 356. راحبلا ، هنیفس  ( 110 - 1
.78 هرقب /  ( 111 - 2

ص 336. لوقعلا ، فحت  ( 112 - 3
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نیقلت  

نیا يوس  هب  رـشب  نداد  قوس  هنیمزو ي  نیقلت  عونکی  رگید  دیاوف  رب  هوالع  رارکت  نیا  هک  هدـش  رارکت  نیوانع  زا  یـضعب  نآرق  رد   
: دننام دشاب  یم  نیوانع 

.تسا هدش  رارکت  نآرق  رد  راب  هک 2807  هلا »  » و هّللا »  » هژاو  

« .تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  « » ریدق ییش  لک  یلع  هللا  نا  : » هلمج ای   

.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  جنپ  لهچ و  تسا  اناوت ) « ) ریدق  » ادخ هکنیاو   

ياه تمعن  نیمادـک  سپ  « » نابِّذـُکت اـمُّکبَر  ءـآلآ  ّياـِبَف   » راـب  31 دراد ، هــیآ  هدـش و 78  لزاـن  هـکم  رد  هـک  نـمحرلا »  » هروـس رد   
.تسا هدش  رارکت  دینک »؟ یم  بیذکت  ار  ناتراگدرورپ 

: تسا هدش  رارکت  راب  هیآ 10  نیا  تالسرم »  » هروس رد   

« ناگدننک بیذکت  رب  تمایق )  ) زور نآ  رد  ياو  « » نیبِّذکُمَلل ٍذئَموَی  لیو   »

.تسا هدمآ  زین  نیففطم »  » هیآ 10 و  روط »  » هیآ 11 رد  هلمج  نیا   

« رکّذُم نِم  لهَف  رْکّذِلل  انرّسَی  دََقل  و   » راب  4 رمق »  » هروس ي رد   

.تسا هدش  رارکت  دوش »؟ رکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میدرک  ناسآ  يروآدای  يارب  ار  نآرق  ام   »

شقن ناج ، قامعا  رد  بلاطم  نیا  دونـشب و  ررکم  رد  ررکم  ار  روما  نیا  ام ، ناج  شوگ  ات  دراد  ینیقلت  هبنج ي  رتشیب  اهرارکت  نیا   
.ددنبب

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

ناشردپ هکنیا  ات  دروخ  یم  زین  ار  ناسنا  گرگ  هک  دنتـسناد  یمن  بوقعی  نادنزرف  هکنانچ  دـینکن  نیقلت  ار  غورد  هار  وگغورد  هب   »
(1)« .دومن نیقلت  نانآ  هب  ار  نآ 

دیلقت  

.تسا هناروکروک » دیلقت  ، » زاس هنیمز  تاعوضوم  زا  یکی  هانگ ، یگنهرف  ياه  هنیمز  ياتسار  رد   

.ملاع زا  لهاج  دیلقت  لهاج 4 - زا  لهاج  دیلقت  لهاج 3 - زا  ملاع  دیلقت  ملاع 2 - زا  ملاع  دیلقت  - 1 تسا : یماسقا  ياراد  دیلقت   

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا حیحصان  یهاگ  حیحص و  یهاگ  زین  لوا  عون  تسا و  حیحص  مراهچ  عون  اهنت  ماسقا  نیا  نایم  رد   

یم تایانج  دسافم و  زا  يرایـسب  زاس  هنیمز  یهاگ  تسا و  هناروکروک  دیلقت  لهاج ، زا  ملاع  دـیلقت  ای  لهاج و  زا  لهاج  دـیلقت  اما   
.دوش

چوپ و یگدنز  ییارگ و  هزره  یتسرپدـم و  نآ  لابند  هب  نارگید و  هب  راب  ّتلذ  یگتـسباو  لالقتـسا ، مدـع  ینعی  هناروکروک  دـیلقت   
.یلیفط

خـساپ رد  ناتـسرپ  تب  دندرک  یم  توعد  یتسرپ  تب  كرت  دـیحوت و  هب  ار  مدرم  ادـخ  نالوسر  هک  یماگنه  میناوخ : یم  نآرق  رد   
: دنتفگ یم 

(2)« انؤابآ دبعی  ناک  اّمع  انوّدصت  نا  نودیرت  انلثم  رشب  ّالا  متنا  نا   »

« .دیراد زاب  دندیتسرپ  یم  نامناردپ  هچنآ  زا  ار  ام  دیهاوخ  یم  دیتسه و  ام  دننام  ییاه  ناسنا  امش   »

یمن ساسا  یب  قطنم  نیمه  دندرک و  یم  هماقا  ناربمایپ  ربارب  رد  ناکرـشم  هک  تسا  یتسـس  قطنم  کی  ناکاین  زا  هناروکروک  دیلقت   
: دیامرف یم  نآرق  دنشکب ؛ تسد  دوخ  یقالخا  یتدیقع و  تافارحنا  ناهانگ و  زا  هک  تشاذگ 

(3)« انؤابآ هیلع  انیَفلَا  ام  ِعبّتَن  لب  اولاق  هّللا  لزنَا  ام  اوِعبَّتا  مهل  لیق  اذا  و   »

هچنآ زا  ام  هکلب  دـنیوگ : یم  خـساپ  رد  دـینک ، يوریپ  تسا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآ  زا  دـش  یم  هتفگ  ناکرـشم  هب  هک  یماـگنه  و   »
« .مییامن یم  يوریپ  میتفای  نآ  ربار  دوخ  ناردپ 

25 ص :

وا گرگ  مسرت  یم  دیربب  ارحص  هب  ار  فسوی  رگا  هک  دوب  نیا  شنادنزرف  هب  بوقعی  نیقلت  . ) ج 2 ص 474 راحبلا ، هنیفس  ( 113 - 1
( .دنداد رارق  زیواتسد  ار  نیمهو  هدرک  هدافتسا  ءوس  ردپ  نیقلت  زا  اهنآ  .دروخب  ار 

.10 میهاربا /  ( 114 - 2
( .تسا هدمآ  زین  دوه  62 و 87  فارعا ، تایآ 70  رد  ناکاین  زا  هناروکروک  دیلقت  . ) 170 هرقب /  ( 115 - 3
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ییارگ تیصخش  - 6-1 

دیاب وگلا  دراد و  وگلا  هب  زاین  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  نشور  .تسا  ییارگ  تیـصخش  هانگ ، یگنهرف  ياه  هنیمز  زا  رگید  یکی   
.دیدرگ لیان  یناسنا  یلاع  فادها  هب  ناوتب  نآ  زا  يوریپ  هب  ات  دشاب  لماک  ناسنا  کی 

ارگوگلا ًاعبط  ناسنا  تسا و  هدوب  اهنآ  تیبرت  يارب  يرثؤم  هلیـسو  ناسنا  یگدـنز  رد  گرزب  ياه  قشمرـس  اهوگلا و  دوجو  هشیمه   
یحیحـص گنهرف  رگا  یلو  دنک ، تکرح  وا  لابند  هب  دزاس و  دوخ  يوگلا  ار  یـصخش  دهاوخ ، یم  یگدـنز  داعبا  مامت  رد  تسا و 

یم دراو  تیناسنا  رب  ینیگنـس  تابرـض  رذـگهر  نیا  رد  و  هدـش ، حیحـص  ياهوگلا  نیزگیاج  بذاک ، ياهوگلا  دـشابن ، هعماـج  رد 
.ددرگ

نآرق رد  راب  هس  ریبعت  نیا  هدـش و  داـی  حیحـص  يوگلا  زا  تسا  کـین  يوریپ  یّـسات و  ینعم  هب  هک  هنـسح » هوسا   » ریبعت اـب  نآرق  رد   
یفرعم هنـسح  هوسا ي  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهربا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دروم  هس  نیا  رد  (1) و  .تسا هدمآ 

.دنا هدش 

داسف و ياه  هنیمز  گرزب و  ياهالب  زا  یکی  هدیشارت ، یعونـصم و  ياه  تیـصخش  بذاک و  ياهوگلا  هک  تشاد  هجوت  ًالماک  دیاب   
.تشادرب ماگ  طایتحا  تقد و  لامک  اب  اتسار  نیا  رد  دیاب  تسا و  هانگ 

قح نامتک  - 7-1 

فارحنا و بجوم  هک  تسا  هانگ  زاـس  هنیمز  یگنهرف  لـماوع  زا  رگید  یکی  یـشزرا ، هنوگره  ناـمتک  ملع و  ناـمتک  قح ، ناـمتک   
: تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ًادیدش  نآرق  اذل  دوش ، یم  هعماج  رد  اه  شزرا  قح و  ندش  هدیچرب 

(2)« نومَلعَت ُمتنَا  ّقْحلا و  اوُمتکَت  لِطابلِاب و  ّقْحلا  اوُسْبَلت  و ال   »

« .دینکن نامتک  دیناد ، یم  هکنیا  اب  ار  قیاقحو  دیزیماین  لطاب  اب  ار  قحو   »

.دنا هتفرگرارق  ناگدننک  تنعل  ادخ و  نعل  لومشم  قح  ِناگدننک  نامتک  هروس ، نیمه  هیآ 159  رد   و 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

باوج هکنیا  اـب  وا  یلو  دوش  لاؤس  يزیچ  ییاـناد  زا  هاـگ  ره   » (3)« ران نم  ماـجلب  هماـیقلا  موی  مجل  متکف  هملعی  ملع  نع  لئُـس  نم   »
« .دوش هدز  وا  ناهد  رب  شتآ  زا  يراسفا  تمایق  رد  دنک ، نامتک  دناد  یم  ار  شسرپ 

هانگ یگداوناخ  ياه  هنیمز  - 20

هانگ یگداوناخ  ياه  هنیمز  یسانش »  هانگ 
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هنیمز هکنانچ  تسا  یگداوناخ  دب  ياه  هنیمز  دراد  هانگ  يوس  هب  ناسنا  نداد  قوس  يارب  ییازـسب  شقن  هک  اه  هنیمز  زا  رگید  یکی   
.تشاد دهاوخ  هانگ  زا  بانتجا  رد  یبوخ  رایسب  رثا  یگداوناخ  کین  ياه 

: دینک هجوت  راعشا  نیا  هب  زاغآ  رد   

جک رامعم  دهن  نوچ  لوا  تشخ   

جک راوید  دور  یم  ایرث  ات   

: دیوگ یم  ظفاح   و 

ضیف لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ   

دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلگ  گنس و  ره  هنرو   

هجیتن رد  دوش و  يزیر  یپ  تسرد  ساسا  رب  یگداوناخ  ياه  هنیمز  هکنیا  يارب  تسا  هدـنزاس  عماـج و  نییآ  کـی  هک  مالـسا  نییآ   
دهاوخ یناشخرد  جیاتن  ًاعطق  دوش  تیاعر  قیقد  روطب  رگا  هک  هداد  ییاهروتـسد  زاغآ  نامه  زا  دشاب  ملاس  تسرد و  زین  نآ  تارمث 

: هلمج زا  تشاد 

26 ص :

.5-4 هنحتمم /  ، 1 بازحا /  ( 116 - 1
.42 هرقب /  ( 117 - 2

ج 2 ص 470. راحبلا /  هنیفس  ج 1 ص 240 ، نایبلا /  عمجم  ( 118 - 3
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.تثارو نوناق  - 1 

.جاودزا - 2 

.دنزرف تیبرت  - 3 

.هیذغت - 4 

تثارو نوناق  - 1-2 

ردام ردپ و  زا  یمسج  نوئش  رد  نادنزرف  هک  هنوگنامه  هک  تسا  تاملسم  زا  ینید  یملع و  رظن  زا  تسا و  نشور  ناگمه  رب  زورما   
.دنرب یم  ثرا  زین  یحور  تالاح  يونعم و  روما  رد  دنرب  یم  ثرا 

.دنراد دوخ  نادنزرف  هب  تافص  نیا  لاقتنا  رد  رایسب  شقن  دنتسه ، نیدتم  هدارا و  اب  نمادکاپ ، عاجش ، هک  يردام  ردپ و  الثم   

، دش دـنهاوخ  دوخ  نادـنزرف  رد  تافـص  نیا  زاس  هنیمز  ًاملـسم  دنـشاب ، رابودـنب  یب  هدارا و  تسـس  كاپان ، وسرت ، رگا  سکع  هب   و 
: میزادرپ یم  تیاور  دنچ  هیآ و  کی  رکذ  هب  رتشیب  حیضوت  يارب 

: درک نیرفن  نینچ  دوخ  راکهنگ  موق  دروم  رد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد  - 1 

زج دننک و  یم  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگب ، هدـنز  ار  اهنآ  رگا  هک  ارچ  راذـگم ، هدـنز  نیمز  يور  ار  نانآ  زا  يدـحا  اراگدرورپ !  »
(1)« .دنروآ یمن  دوجوب  رفاک  رجاف و  یلسن 

.دش دنهاوخ  كاپان  دنزرف  داجیا  بجوم  كاپان  ردام  ردپ و  هک  دنک  یم  تثارو  نوناق  هب  هراشا  هیآ  نیا   

: میناوخ یم  مالسلا  مهیلع  ناماما  هب  باطخ  رگید  ياه  ترایز  زا  یضعبو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هقلطم  ترایز  رد  - 2 

تاّمَهلْدـُم نم  کسبُلت  مل  اهـساجنَِاب و  هّیلهاجلا  َکسّجَُنت  مل  هرّهطملا  ماـحرألا  هِخماّـشلا و  بالـصألا  یف  ًارون  َتنک  کـّنأ  دهـشأ   »
« اهبایث

ار وت  شیاه  يدیلپ  هیلـسوب  تیلهاج  نارود  كاپ ، ياه  محر  رد  هبترم و  دـنلب  ياه  تشپ  رد  يدوب  يرون  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ   »
« .درکن وت  نت  رب  ار  شیاه  هماج  ياه  یگ  هریت  تخاسن و  هدولآ 

ره زا  اهنآ  هک  دراد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناردام  ناردـپ و  یکاپ  تراهط و  هب  هراشا  اه ، همانترایز  رد  فورعم  ترابع  نیا   
.دنا هدرب  ثرا  هب  ار  یکاپ  تسادق و  دندوب و  كاپ  رظن 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 3 
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(2)« هما نطب  یف  دیعس  دیعسلا  و  هما ، نطب  یف  یقش  یقشلا   »

« .تسا دنمتداعس  شردام  محر  رد  دنمتداعس  ناسنا  تسا و  تخب  هریت  شردام  محر  رد  تخب  هریت  ناسنا   »

.درب یم  ثرا  هب  نیدلاو  زا  ار  تواقش  تداعس و  ياه  هنیمز  ناسنا  ینعی   

عاجش رسمه  باختنا   

بـسن رد  لیقع  شردارب  دـنک ، جاوزا  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف ي  تداهـش  زا  سپ   
نایم رد  لیقع  اب  ار  دوخ  جاودزا  میمصت  عوضوم  مالسلا  هیلع  یلع  تخانش ، یم  بوخ  ار  لیابق  اه و  هداوناخ  دوب ، فورعم  یـسانش 

.دشاب لدریش  عاجش و  نادناخ  زا  هک  ییامن  يراگتساوخ  وا  زا  ینک و  ادیپ  نم  يارب  ار  ییوناب  مهاوخ  یم  دومرف : وا  هب  تشاذگ و 

؟ یهاوخ یم  هچ  يارب  ار  نز  نینچ  درک : ضرع  لیقع   

.ددرگ ریلد  عاجش و  دنزرف  ياراد  هکنیا  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع   

.تسا هعیبر  نبدلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا ) ما   ) همطاف وا  دراد و  دوجو  بالک  ینب  هلیبق  نایم  رد  ینز  نینچ  تفگ : لیقع   

دوجوب یناـمرهق  دیـشر و  نادـنزرف  وا  زا  دوـمن و  جاودزا  وا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درک و  يراگتـساوخ  نینبلا  ما  زا  لـیقع   
رمق سابع ، ترضح  اهنآ  زا  یکی  دندیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  هک  دندمآ 

27 ص :

.27 حون /  ًارافک » ًارجاف  الا  اودلی  كدابع و ال  اولضی  مهرذت  نا  کنا  ( 119 - 1
ج 3 ص 44. راحب ، ص 375 ، هحاصفلا ، جهن  ( 120 - 2
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(1) .دنا هدرب  ثرا  هب  ردام ) ردپ و   ) بناج ود  زا  ار  ....و  تعاجش  نادنزرف ، نیا  .دشاب  یم  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب 

ياه هداوناخ  زا  « ) هحلاص تاتویب   » زا هک  يدارفا  هب  صوصخب  رتشا  کلام  هب  دوخ  هماندهع ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   - 5 
: دیامرف یم  دروم  کی  رد  هدرک و  هیکت  دنا ، هتساخرب  كاپ ) حلاص و 

« هحلاصلا تاتویبلا  لها  باسحالا و  تائورملا و  يوذب  قصلا  مث   »

« .زاس رارق  رب  حلاص  ياه  نادناخ  زا  لیصا و  تیصخش و  اب  دارفا  اب  ار  دوخ  طباور  سپس   »

: دیامرف یم  رگید  دروم  رد   و 

(2)« مالسالا یف  مدقلا  هحلاصلا و  تاتویبلا  لها  نم  ءایحلا  هبرجتلا و  لها  مهنم  خوت  و   »

« .نیزگ رب  دنتسه  مالسا  رد  رتماگشیپ  حلاص و  نادناخ  زا  رتکاپ  رت و  هبرجت  اب  هک  ار  اهنآ  تنارازگراک  نایم  رد   »

.دیزگرب دنشاب ، یم  كاپ  ياه  نادناخ  زا  هک  ار  يدارفا  دیاب  يدیلک  ياهراک  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالک  نیا  زا   

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زین  و  - 6 

(3) قارعالا » مرک  ناهرب  قالخالا  نسح   »

« .تسا اه  گر  یکین  هناشن  اه  ییوخ  شوخ   »

.درب یم  ثرا  هب  ردام  ردپ و  زا  دنزرف  هک  تسا  یگداوناخ  یکاپ  نامه  اه » گر  یکین   » زا روظنم   

هرطاخ  

هیلع یلع  دـش ، عقاو  ریبز  هحلط و  هشیاع و  هاپـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  هاپـس  نیب  هرـصب  رد  يرجه  لاس 36  رد  هک  لـمج  گـنج  رد   
هیفنح دـمحم  ربارب  رد  هرـصب  رکـشل  هک  اـجنآ  زا  و  نک ، هلمح  دوـمرف : هیفنح  دـمحم  شدـنزرف  هب  هـهبج  زا  هـطقن  کـی  رد  مالـسلا 

.دنک هلمح  تقو  نآ  دوش ، مامت  نمشد  يزادناریت  هک  دنام  رظتنم  هیفنح  دمحم  دندرک ، یم  يزادناریت 

! نک هلمح  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  رگید  راب   

: دمآ وا  دزن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .داتسیا  زاب  يورشیپ  زا  دومن و  فقوت  اه  هزین  اهریت و  نیب  یلو  درک ، هلمح  وا   

(4)« کما نم  قرع  ککردا  لاق  هفیس و  مئاقب  هبرضف   »

« .تسا هدمآ  وت  غارس  هب  تردام  زا  یثرا )  ) یگر دومرف : دز و  وا  هب  شریشمش  ياتسار  اب   »
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عورشمان دنزرف  ياه  هناشن   

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

: دراد هناشن  دنچ  عورشم  ان  دنزرف   »

قایتشا لیامت و  انز ) ینعی   ) هدـمآ دوجو  هب  نآ  زا  هک  یمارح  راک  هب  .دراد 2 - نمشد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ام  - 1 
(5)« .تسا قالخا  دب  نشخ و  مدرم  اب  دروخ  رب  رد  .درمش 4 - یم  کبس  ار  نید  .دراد 3 -

.تسا رایسب  هانگ  ینوناق و  ریغ  ياهراک  يارب  هنیمز  يدرف  نینچ  رد  هدش  يزیر  یپ  ینوناق  ریغ  ساسا  رب  هک  یصخش  يرآ   

نیرتمهم زا  یکی  دـشاب ، ملاسان  تسرداـن و  ساـسا  رب  رگا  هک  تسا  یملع  یمالـسا و  ملـسم  لوصا  زا  تثارو  نوناـق  هکنیا : هجیتن   
.دروآ یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  هانگ  هب  شیارگ  هانگ و  ياه  هنیمز 

جاودزا - 2-2 

.تسا هدش  نآ  هب  رایسب  شرافس  مالسا  نید  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياه  ترورض  لوصا و  زا  یکی  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و   

نادنزرف يارب  یبوخ  زاس  هنیمز  بوخ  رـسمه  .دننک  تیاعر  ار  يروما  رـسمه  باختنا  رد  هک  هدش  دکؤم  شرافـس  مالـسا  رد  زین   و 
دیاب تسین و  کین  دنزرف  نتشاد  عقوت  هدولآ  نز  زا  سکع  هب  تسا و  کین 

28 ص :

ج 3 ص 292. هعیرشلا ، نیحایر  یناقمام ، لاقملا  حیقنت  ( 121 - 1
همان 53. هغالبلا ، جهن  ( 122 - 2

ج 1 ص 379. مکحلاررغ ، ( 123 - 3
ص 2. یهتنملا ، همتت  ( 124 - 4

ج 75 ص 279. راحب ، ج 1 ص 560 . راحبلا ، هنیفس  ( 125 - 5
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دننک یم  يزیر  یپ  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  اه  هنیمز  نینچ  هک  .دنتـسه  حـلاصان  نانز  هانگ  فارحنا و  ياه  هنیمز  زا  یکی  هک  تسناد 
: دینک هجوت  تایاور  نیا  هب  اتسار  نیا  رد 

: دندومرف نینچ  مدرم  يارب  یعامتجا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  - 1 

(1)« ءوسلا تبنم  یف  ءانسحلا  هارملا  لاق : نمّدلا ؟ ءارضخ  ام  هللا و  لوسر  ای  لیق  نمّدلا ، ءارضخ  مکاّیا و  ساّنلا  اهّیا   »

نز دومرف : تسیچاـه ؟ يزبس  نآ  دیـسرپ ، یـصخش  .دـینک  يرود  دـیور ، یم  فیثک  ياـه  هنیمز  زا  هک  ییاـه  يزبس  زا  مدرم ! يا   »
« .دیآ یم  دوجو  هب  دب  نادناخ  زا  هک  ییابیز 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تخادرپ ، تروشم  هب  جاودزا  دروم  رد  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  یـصخش  - 2 
: دومرف وا  هب  هلآو 

(2)« نیدلا تاذب  کیلع  حکنأ و   »

« .ینک جاودزا  نیدتم ، يوناب  اب  هک  داب  وت  رب  و  نک ، جاودزا   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 3 

تسا و الب  وا  اب  تبحاصم  اریز  دیزیهرپب ، لقع  مک  نز  اب  جاودزا  زا  « » عایـض اهدلو  و  ءالب ، اهتبحـص  ناف  ءاقمحلا  جـیوزت  مکایا و   »
(3)« .تسا یهابت  ریسم ) رد   ) وا دنزرف 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4 

(4)« اهمحر عطق  رمخ  براش  نم  هتمیرک  جوز  نم   »

« .تسا هدرک  عطق  شرتخد  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  دنویپ  دروآ ، رد  راوخبارش  جاودزا  هب  ار  شرتخد  هک  یسک   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5 

(5)« هفیفع هما  تناک  نمل  یبوط   »

« .دشاب فیفع  نمادکاپ و  شردام  هک  یسک  تداعس  هب  اشوخ   »

دنزرف تیبرت  - 3-2 

تیبرت ای  تیبرت و  مدـع  سکع  هب  تسا و  حیحـص  ياه  هماـنرب  ساـسا  رب  دـنزرف  تیبرت  مالـسا ، مهم  ياـه  لـمعلا  روتـسد  زا  یکی   
هدش شرافـس  هجوت و  رایـسب  مهم  رما  نیا  هب  مالـسا  رد  .دشاب  یم  دنزرف  رد  هانگ  فارحنا و  شیادـیپ  ياه  هنیمز  زا  یکی  حیحـصان 
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.تسا

زا دـنک و  مهارف  ار  نآ  شرورپ  لـماوع  دـشوکب و  نآ  تیبرت  رد  تسا  مزـال  دراـکب  نـیمز  رد  یلاـهن  یناـبغاب  رگا  هـک  هنوگناـمه   
اـشوک دـنزرف  تیبرت  رد  دـیاب  زین  ردام  ردـپ و  ددرگ ، رمثرپ  یتخرد  لاهن ، نآ  ات  دـیامن ، يریگولج  ناـسر  بیـسآ  لـماوع  هنوگره 

.دش دهاوخ  وا  یناماسبان  فارحنا و  دنزرف و  طوقس  اب  يواسم  اتسار  نیا  رد  یهاتوک  هک  دنشاب 

ار گرزب  تیلوئـسم  هس  نیا  وا  رگا  تـسین ، يراددـنزرف  يراد و  هناـخ  يرادرهوـش و  دـننام  يزیچ  چـیه  جاودزا  زا  دـعب  نز  يارب   
ملاـس و یگدـنز  کـی  ياراد  دوش و  یم  عـفر  یگداوناـخ  كرتـشم  یگدـنز  رد  تالکـشم  همه ي  دـهد  ماـجنا  حیحـص  ساـسارب 

.دش دهاوخ  تخبشوخ 

.تسا هدش  هتشادرب  دنزرف  تیبرت  میلعت و  يارب  ماگ  نیرتگرزب  ماگ و  نیتسخن  دریگ ، ماجنا  تسرد  عوضوم  هس  نیا  رگا   

.دنک کمک  مهم  هفیظو  هس  نیا  ماجنا  يارب  ار  نز  دوخ  ناوت  نیرخآ  ات  دیاب  زین  رهوش   

هچب هب  رتـشیب  وا  اریز  تسا ، رداـم  شود  رب  ًـالومعم  راـک  نیا  ینیگنـس  یلو  دنلوئـسم  ود  ره  رداـم  ردـپ و  هچرگ  دـنزرف  تیبرت  رد   
ینشور هب  تفرگ ، رارق  نز  محر  رد  درم  هفطن ي  هک  یماگنه  زین ، تقلخ  سومان  رد  هکنانچ  .دراد  راک  رـس و  وا  اب  تسا و  کیدزن 

.دوش یم  هدید  دنزرف ، تیبرت  نیوکت و  لحارم  رد  نز  رایسب  شقن 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  اجنآ  ات  دنراد  رایسب  شقن  دنزرف  تیبرت  رد  ردام  ردپ و  لاح  ره  هب   

29 ص :

ج 14 ص 29. هعیشلا ، لئاسو  ( 126 - 1

ج 14 ص 30. هعیشلا ، لئاسو  ( 127 - 2
ج 14 ص 56. هعیشلا ، لئاسو  ج 12 ص 12 ، یفاک ، عورف  ( 128 - 3

ج 2 ص 11. یفاک ، عورف  ( 129 - 4
ج 23 ص 79. راحب ، ( 130 - 5
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(1) هنارِّصَُنی » ِهنادِّوَُهی و  ناذَّللا  امهاَوبَا  َنوکَِیل  یّتح  هَرطِفلا  یلع  َدلُوی  دُولُوم  ّلک   »

قیرط زا  یفارحنا  تینارصن  تیدوهی و  نوچمه  ییاه  گنر  و  دوش ، یم  دلوتم  كرش ، زا  رود  نید  مالـسا و  ترطف  رب  يدازون  ره   »
« .ددرگ یم  ءاقلا  لیمحت و  وا  رد  ردام  ردپ و 

: دندومرف ترضح  نآ  زین   

(2)« هبیدأت همیلعت و  هل و  ّفلّأتلا  و  هیلا ، ناسحالاب  هرب  یلع  هدلو  ناعا  ًادبع  هللا  محر   »

دریگب و تفلا  سنا و  وا  اب  دیامن و  ناسحا  وا  هب  دنک  يرای  شتداعـس  یکین و  رب  ار  شدنزرف  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  دنوادخ   »
« .دزادرپب وا  شرورپ  شزومآ و  هب 

: دندومرف زاب   

(3) امهرب » یلع  امهدلو  اناعا  نیدلاو  هللا  محر   »

« .دنیامن یم  يرای  شتداعس  هار  رد  ار  دوخ  دنزرف  هک  دنک  تمحر  ار  يردام  ردپ و  دنوادخ   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(4)« نآرقلا هملعیو  هبدا  نسحیو  همسا  نسحی  نا  دلاولا  یلع  دلولا  قح   »

« .دزومایب وا  هبار  نآرق  دهد و  ماجنا  یکین  هب  ار  وا  تیبرت  دنک و  باختنا  کین  مان  وا  يارب  ردپ  هک  تسا  نیا  ردپ  رب  دنزرف  قح   »

هداوناخ نوناک  نتشاد  هگن  مرگ   

هناخ طیحم  دیاب  ردام  ردپ و  تسین ، شخب  رثا  هداوناخ  نوناک  نتشادهگن  مرگ  تبحم و  دننام  يزیچ  چیه  حیحص  تیبرت  شور  رد   
حالصا هب  دنزرف ، حیحـص  تیبرت  حالـصا و  لوا  تشخ  .دنرادهگن  ملاس  ًالماک  دنبای ، یم  شرورپ  طیحم  نآ  رد  ناشنادنزرف  هک  ار 

.تسا هناخ  طیحم 

.تسا هناخ  طیحم  يزاس  ملاس  ساسا  رگیدمه  هب  رهوش  نز و  تبحم   

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(5)« یلهال مکریخ  انأ  هلهال و  مکریخ  مکریخ   »

« .متسه نینچ  نم  دنک و  کین  راتفر  شا  هداوناخ  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب   »
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.تسا هدش  شرسمه  هب  رهوش  تبحم  هب  شرافس  اهنآ  رد  هک  هدمآ  يرایسب  تایاور   (6) راونالا راحب  باتک  رد   

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(7)« .دننک یم  تبحم  رتشیب  ناشنارسمه  هب  هک  دنتسه  یناسک  ام  ناتسود   »

: دندومرف زین   و 

(8)« .دننک یم  تبحم  ناشنارسمه  هب  هک  تسا  نیا  ناربمایپ  قالخا  زا   »

: تفگ دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  يدرم   

!« ما هدیسوبن  ار  یکدوک  زگره  نم  «، » ّطق ًاّیبَص  ُتلَّبَق  ام   »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تفر  وا  یتقو   

« راّنلا لها  نم  ّهنا  يدنع  ٌلجر  اذه   »

« .دشاب یم  خزود  لها  زا  نم  دزن  رد  هک  تسا  يدرم  نیا   »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  طابر  نب  سنوی   

« هِّرب یلع  هدلو  هناعَا  نم  هّللا  مِحَر   »

« .دنک يرای  شیکین ، هب  ار  شدنزرف  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ   »

؟ دنک يرای  شیکین  هب  ار  وا  هنوگچ  مدرک : ضرع  ماما  هب   

: دومرف خساپ  رد   

(9)« هب قرحی  هقهریال و ال  هروسعم و  نع  زواجتی  هروسیم و  لبقی   »

لهج و تبـسن  دنکن و  لیمحت  ملظ و  وا  هب  درذگب و  وا  زا  تسا  تخـس  شیارب  ار  هچنآ  دریذپب و  وا  زا  تسوا  ناوت  دـح  رد  هچنآ   »
« .دهدن وا  هب  یهلبا 

30 ص :

ج 4 ص 184. نیلقثلا ، رون  ( 131 - 1
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ج 2 ص 626. لئاسولا ، كردتسم  ( 132 - 2
ج 6 ص 48. یفاک ، عورف  ( 133 - 3

تمکح 399. هغالبلا ، جهن  ( 134 - 4
ج 14 ص 122. هعیشلا ، لئاسو  ( 135 - 5
.233 ج 103 ص 226 -  راحب ، ( 136 - 6

ج 103 ص 223. راحب ، ( 137 - 7

ج 103 ص 228. راحب ، ( 138 - 8
ج 6 ص 50. یفاک ، عورف  ( 139 - 9

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


وا تیبرت  مدع  سکع  رب  تسوا و  دوجو  رد  اه  شزرا  زاس  هنیمز  حیحص  ساسا  رب  دنزرف  تیبرت  هک  میریگ  یم  هجیتن  بیترت  نیا  هب   
.دروآ یم  دوجو  هب  وا  رد  ار  هانگ  فارحنا و  هنیمز ي 

هانگ زاس  هنیمز  ریقحت   

هلاسم رد  هک  يروما  زا  یکی  نیارباـنب  تسا ، ناـکدوک  هب  ًاـصوصخم  دارفا  هب  نداد  تیـصخش  تیادـه ، تیبرت و  مهم  ياـه  هار  زا   
.تسا ینیب  مکدوخ  داجیا  ریقحت و  هلاسم  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  ًاعطق  دنزرف  تیبرت 

هک یعوضوم  ره  زا  رگید ، ترابع  هب  دـنیامنن و  بوکرـس  ار  وا  رورغ  دـنراذگب و  مارتحا  كدوک  هب  دـیاب  ناـیبرم ، رداـم و  ردـپ و   
یفاک مارتحا  دیاب  تسا  نینچ  هلاسم  زین  نالاسگرزب  رد  دـنیامن و  يرود  دـنک  یم  داجیا  كدوک  رد  ینیب  مکدوخ  تراقح و  هدـقع 

ناهانگ تافارحنا و  اشنم  هدروآ و  نوریب  تراقح  هدـقع ي  زا  رـس  هنرگ  دـنیامنن و  تراـقح  دوبمک و  ساـسحا  اـت  دراذـگ  مدرم  هب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  .دش  دهاوخ 

(1)« هرش نمات  الف  هسفن  هیلع  تناه  نم   »

« .شاب رذح  رب  وا  رش  زا  تسین  لیاق  دوخ  يارب  یتیصخش  هک  یسک   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   

(2)« هیصعملاب اهنیُِهی  مل  هسفن  هیلع  تَمُرَک  نم   »

« .دزاس یمن  شراوخ  هانگ  اب  دراد  یم  یمارگ  ار  شیوخ  سفن  هک  یسک   »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(3)« هِسفَن ِهَناهِم  نم  ّالا  بذاکلا  ُبِذکَی  ال   »

« .دوخ سفن  يراوخ  رطاخ  هب  رگم  دیوگ  یمن  غورد  وگغورد   »

هانگ زاس  هنیمز  هدقع  نیا  هدش و  تراقح  هدـقع ي  بجوم  هک  ارچ  درمـشب  راوخ  دـنک و  ریقحت  ار  یـسک  ناسنا  دـیابن  هکنیا  هجیتن   
.دوب دهاوخ 

مارتحا اـب  هکلب  دنتـسکش  یمن  ار  كدوک  تیـصخش  زگره  كدوک  تیبرت  رد  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ   
؛ دندومن یم  روراب  ار  وا  تیصخش  یصاخ 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(4)« مکلرفغی مهبدا  اونسحا  مکدالوا و  اومرکا   »
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« .دشخب یم  ار  ناتناهانگ  دنوادخ  هک  دیهد  ماجنا  ییوکین  هب  ار  اهنآ  تیبرت  دیراذگب و  مارتحا  دوخ  نادنزرف  هب   »

.دییوگب نخس  نانآ  اب  وکین  .دینک  ظفح  اهنآ  نیب  ار  روما  رد  تاواسم  دیوشن ، لیاق  ضیعبت  ناتنادنزرف  نیب  هدش  شرافس  مالسا  رد   
....و دینکن  دای  تشز  باقلا  اب  دیراذگن و  اهنآ  يور  دب  مان 

بیجع هثداح  کی   

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

باتـش اب  ار  زامن  رخآ  تعکر  ود  لومعم ، فالخ  رب  یلو  دـناوخ  تعامج  هب  مدرم  اب  ار  رهظ  زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   
؟ دیدرک مامت  باتش ) اب   ) هنوگنیا ار  زامن  امش  هک  داد  خر  يا  هثداح  ایآ  دندیسرپ  ترضحنآ  زا  مدرم  زامن  زا  دعب  .درک  مامت 

« یبّصلا خارُص  متعمَس  امأ  : » دومرف  

(5) »؟ دیدینشن ار  كدوک  هیرگ  يادص  امش  ایآ   »

نادنزرف تفع  ظفح  هب  لماک  هجوت   

یلـص ربمایپ  صوصخ  نیا  رد  .تسا  ناکدوک  ینمادـکاپ  تفع و  ظفح  هب  يدـج  قیمع و  هجوت  ردام  ردـپ و  مهم  فیاظو  زا  یکی   
: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا 

(6)« امهیلا رظنی  دهملا  یف  یبصلاو  هتأرما  لجرلا  عماجی  نأو  مکاّیا   »

« .دینک شزیمآ  درگن  یم  امش  هب  هراوهگ  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  ادابم   »

31 ص :

ص 574. لوقعلا ، فحت  ( 140 - 1
ج 2. مکحلا ، ررغ  ( 141 - 2

ج 72. راحب ، ( 142 - 3
ص 222. قالخالا ، مراکم  ( 143 - 4
ج 6 ص 48. یفاک ، عورف  ( 144 - 5

ج 103 ص 295. راحب ، ( 145 - 6
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: میناوخ یم  نینچ  رون  هروس  هیآ 58  رد   و 

ءاشعلا هولـص  دـعب  نم  هَریهّظلا و  نم  مکباِیث  نوعَـضَت  نیح  رجَفلا و  هولـص  لبَق  نِم  تاّرم  ثالَث  مکنِم  ملُحلا  اوغلبَی  مل  َنیذـّلا  و   »... 
« مکل ٍتاروَع  ثالث 

سابل هک  یماگنه  زورمین  رد  رجف و  زامن  زا  لبق  دـنریگب ، هزاجا  امـش  زا  تقو  هس  رد  دـنا  هدیـسرن  غولب  دـح  هب  هک  ناـتناکدوک  و   »
« .تسا امش  يارب  یصوصخ  تقو  هس  نیا  اشع  زامن  زا  دعب  دیروآ و  یم  نوریب  ار  دوخ  یلومعم )  ) ياه

: دیامرف یم  نینچ  غلاب  نادنزرف  دروم  رد  رون  هروس  هیآ 59  رد   و 

« مهلبق نم  نیّذلا  نذأتسأ  امک  اونذأتسَیلَف  ُملُحلا  مکنِم  لافطألا  غََلب  اذإ  و   »

هک هنوگنامه  دـنریگب ، هزاجا  نیدـلاو ) قاطا  هب  دورو  يارب  تقو  همه  رد   ) دـیاب دنـسرب ، غولب  نس  هب  امـش  لاـفطا  هک  یماـگنه  و   »
« .دنتفرگ یم  هزاجا  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یصاخشا 

دنزرف هک  دنزومایب  رـسپ  رتخد و  زا  معا  دوخ  ناکدوک  هب  ار  ماکحا  نیا  هک  دـنفظوم  اهنآ  تسا و  لافطا  يایلوا  هجوتم  روتـسد  نیا   
یـصوصخ قاطا  هب  دورو  ماگنه  هب  لاح  همه  رد  دنراد  هفیظو  غلاب  ناکدوک  دشاب و  یم  نتفرگ  هزاجا  هب  فظوم  تقو  هس  رد  غلابان 

.دنریگب هزاجا  ردام  ردپ و 

رداـم و ردـپ و  يراـگنا  لهـس  هک  دوـش  یم  هاـگ  تسین و  حیحـص  يراـک  هحماـسم  هجو  چـیه  هب  تاروتـسد  نیا  يارجا  رد  يرآ !  
و یناور ، ياـه  يراـمیب  هاـگ  یقـالخا و  فارحنا  همـشچرس ي  دـننیبب ، ار  نآ  تسیاـب  یمن  هـک  ییاـه  هرظنم  اـب  ناـکدوک  دروـخرب 

.تسا هدش  یسنج  یگدولآ 

هیذغت - 4-2 

رد ددرگ  یم  نآ  تیوقت  ظفح و  بجوم  دراذگ و  یم  رثا  ناسنا  مسج  رد  اذـغ  هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  ملـسم  نید  ملع و  رظن  زا   
یم هدولآ  ار  ناسنا  حور  مارح  ياذغ  دنک ، یم  مومـسم  ار  ناسنا  مسج  یّمـس  ياذـغ  هک  هنوگنامه  .دراذـگ  یم  رثا  زین  ناسنا  حور 

.دیامن

: میناوخ یم  هدئام  هروس ي  هیآ 3  رد   

« ..هب هَّللا  ریَِغل  َّلُِها  امَو  ریزنِخلا  مَْحلو  مّدلاو  هَتیَْملا  مُکیلَع  ْتمّرُح   »

« .تسا مارح  امش  رب  ...و  دنوش  حبذ  ادخ  مان  ریغ  هب  هک  ییاه  ناویح  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  تشوگ   »

.تسین تمکح  تلع و  نودب  هدرک  مارح  مالسا  هک  ییاذغ   
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زا ناملـسم  ریغ  مدرم  زا  يرایـسب  دراد ، جاور  ایند  رد  كوخ  تشوگ  .تسا  كوخ  تشوگ  مالـسا  رد  مارح  ياهاذغ  زا  یکی  ًالثم   
.دنروخ یم  عوبطم  ياذغ  ناونع  هب  ار  نآ  دننک و  یم  هدافتسا  نآ 

كوخ تشوگ  رگا  و  درادـن ، ررـض  هک  تشوگ  نیا  تسا ؟ مارح  كوخ  تشوگ  ارچ  دـنیوگ : یم  ناگدز  برغ  زا  یـضعب  یهاگ   
تـشوگ یتقو  نیارباـنب  درب ، یم  نیب  زا  ار  راـثآ  نیا  مولع ، تفرـشیپ  کـینکت و  دـنک ، یم...و  نیـشیرت  مرک  دـیلوت  تساز و  لـگنا 

؟ دشاب مارح  ارچ  سپ  تشادن  یمسج  نایز  كوخ 

كوخ تشوگ  ًاضرف  دـننیب ، یم  ار  هیـضق  فرط  کـی  دـننک  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  هک  يدارفا  تسا ، نشور  رایـسب  لاؤس  خـساپ   
.درک راکنا  ناوت  یمن  ار  نآ  یحور  ياهررض  یلو  دشاب ، هتشادن  یمسج  ررض 

يا هنیمز  نینچ  زین  وا  تشوگ  رد  دراد  نینچ  نیا  يوخ  هک  یناویح  تسا ، روآرفنت  فیثـک و  راـب و  دـنب و  یب  ناویح  کـی  كوـخ   
لقتنم دوخ  يوس  هب  كوخ  زا  ار  ینارتوهـش  يدـیلپ و  يراب و  دـنب و  یب  يوخ  دروخ  یم  كوخ  تشوگ  هک  یناسنا  دراد و  دوجو 

.تسین یکش  چیه  نیا  رد  و  دیامن ، یم 

یقیمع رادـشه  ریبعت  نیا  .تسا و  هدرک  دای  راوخ ،» مارح  رایـسب   » (1)« تحُّسِلل نولاّکأ   » هب ار  نکـشراک  لد و  هریت  ناـیدوهی  نآرق   
هار دس  هراومه  هدرک و  ینکـشراک  تسرپ  مکـش  نایدوهی  نوچمه  یناسک  نینچ  هک  دنروخ  یم  مارح  ياذـغ  هک  نانآ  يارب  تسا 

.دنناد یم  دوخ  لومعم  شور  ار  نوناق  فالخ  دنتسه و  نید 

هک تسا  یتارطخ  نیرتگرزب  زا  یکی  و  تسین ، هدیشوپ  یـسک  رب  يراوخ  مارح  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، یمـسج ، ياه  نایز   
.دنک یم  دیدهت  طوقس  يدوبان و  هب  یعامتجا  يدرف و  رظن  زا  ار  ناسنا 

: میناوخ یم  نآرق  رد   

32 ص :

.42 هدئام / ( 146 - 1
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(1)« نوملعت متنأ  مثِالِاب و  ساّنلا  ِلاومأ  نم  ًاقیرَف  اولُکاَِتل  ماّکُحلا  یلا  اهب  اولُدت  لِطابلِاب و  مکَنَیب  مکلاْوما  اولُکاَت  و ال   »

( زا یتمـسق  ، ) هانگ ساسا  رب  مدرم  لام  زا  یتمـسق  ندروخ  يارب  و  دیروخن ، دوخ  نایم  رد  قح ) ان  و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما  و   »
« .دیناد یم  هک  یلاح  رد  دیهدن ، نایضاق  هب  ار  نآ 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(2)« امهنیب یعاّسلاو  یشترُملاو  یشاّرلا  هّللا  نَعل   »

« .تسا ود  نآ  نایم  هطساو  هک  ار  سکنآ  نینچمه  ار و  هوشر  هدنهد  هوشر و  هدنریگ  دنک ، تنعل  دنوادخ   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

« هریثک ٌعاونأ  تحُّسلا   »

« .تسا رایسب  عاونا  ياراد  مارح  لام   »

: دومرف هاگنآ  هدرمش ، تحس  عاونا  زا  ار  بارش  لوپ  راکانز و  نز  دزم   و 

(3)« میظَعلا هّللاب  رفُکلا  وهَف  مکُحلا  یف  اشُّرلا  اّماف   »

« .تسا گرزب  يادخ  هب  رفک  تواضق  يارب  نتفرگ  هوشر  اما   »

: میناوخ یم  نآرق  رد   

(4)« ًاریعَس نولصیَس  ًاران و  مِهنوُطب  یف  نولکأَی  اّمنا  ًاملُظ  یماتَیلا  لاومَا  َنولکأَی  َنیّذلا  ّنإ   »

« .دنزوس یم  نازوس  شتآ  رد  يدوزب  دنروخ و  یم  شتآ  انامه  دنروخ ، یم  متس  ملظ و  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک   »

تایاور رد  مارح  ياذغ   

: میزادرپ یم  مارح  ياذغ  دروم  رد  تیاور  دنچ  رکذ  هب  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد   

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 1 

(5)« جرفلا نطبلا و  هفع  نم  لضفا  هدابع  نم  ام   »

« .تسین ینمادکاپ  مارح و  لام  زا  مکش  نتشادهگن  زا  رتهب  یتدابع  چیه   »
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  - 2 

(6) مارحلل » ءاعو  هلعجتال  نا  کنطب  قح   »

« .یهدن رارق  مارح  فرظ  ار  نآ  هک  تسا  نآ  وت  مکش  قح   »

: دندومرف زین  و  - 3 

(7)« جرفلا نطَبلا و  هّفع  نم  هتفرعَم  دَعب  هّللا  یلا  ُّبحا  یش  نم  ام   »

« .تسین مارح ) زا   ) توهش مکش و  لرتنک  زا  رتهب  وا  هاگشیپ  رد  ادخ  تخانش  زا  دعب  يزیچ  چیه   »

؛ مسرت یم  متما  هب  تبسن  مدوخ  زا  دعب  نآ  دروم  رد  هک  تسا  رما  هس  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 4 

(8)« جرفلاو نطبلا  هوهشو  نتفلا  تالضمو  هفرعملا  دعب  هلالضلا   »

« .مکشریز مکش و  حیحصان ) تساوخ   ) توهش اه و  بوشآ  ياه  یهارمگ  تخانش و  زا  دعب  یهارمگ   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 5 

« مدلا محللا و  هیلع  تبن  ام  اهدشا  هدیدش و  اهلک  بونذلا   »

(9)« .دیورب نآ  رثا  رب  نوخ  تشوگ و  هک  تسا  یهانگ  اهنآ  نیرتیگنس  و  دنتسه ، گرزب  نیگنس و  ناهانگ  همه   »

: دندومرف ترضح  نآ  زین   و 

33 ص :

.188 هرقب ، ( 147 - 1
(. هب بستکیام  باوبا   ) باب 5 ج 12  هعیشلا ، لئاسو  ( 148 - 2

ج 5 ص 127. یفاک ، عورف  ( 149 - 3
.10 ءاسن /  ( 150 - 4

ج 2 ص 448. هینسلا ، سلاجم  ( 151 - 5
ص 419. قالخالا ، مراکم  ( 152 - 6

ج 2 ص 429. هینسلا ، سلاجم  ( 153 - 7
ج 2 ص 29. اضرلا ، رابخا  نویع  ( 154 - 8

ج 73 ص 317. راحب ، ( 155 - 9
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(1)« محر هلص  هرمع و ال  جح و ال  هنم  لبقی  مل  مارح  نم  ًالام  باصا  اذا  لجرلا  نا   »

« .دوش یمن  قح ) هاگرد   ) هتفریذپ وا  محر  هلص  هرمع و  جح و  دنک ، بسک  ار  مارح  لام  یصخش  هاگره   »

يوس هب  ار  شیاه  تسد  دنک و  یم  سامتلا  هیرگ و  تخس  هک  دید  ار  یصخش  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هدمآ : تیاور  رد  - 6 
.دیامن یم  اعد  عرضت  عوشخ و  لامک  اب  هدرک و  دنلب  نامسآ 

: دش یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  ادخ  بناج  زا   

.دسر یمن  تباجتسا  هب  شیاعد  دچیپب  دوخب  هچ  ره  وا  رگا   

(2)« ًامارح هتیب  یف  ًامارح و  هرهظ  یلع  ًامارح و  هنَطب  یف  ّنأل   »

« .دراد رارق  مارح  وا  هناخ  تشپ و  رد  نینچمه  دراد و  دوجو  مارح  وا  مکش  رد  اریز   »

.دسرب تباجتسا  هب  میاعد  مراد  تسود  درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  یصخش   

: دندومرف مالسلا  هیلع  مرکا  لوسر   

« مارحلا کنَطب  لخدتال  کلکأم و  رّهَط   »

« .نکن دوخ  مکش  دراو  ار  مارح  ياذغ  نک و  كاپ  ار  دوخ  ياذغ   »

« هبسکَم همَعطَم و  بطَیلف  هئاعد  َباجتسی  نأ  ّبحأ  نم   »  و

(3)« .دزاس كاپ  ار  دوخ  دمآرد  بسک و  هار  دوخ و  ياذغ  دیاب  دسرب ، تباجتسا  هب  شیاعد  دراد  تسود  هک  یسک   »

(4) .تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا  ریظن   

کناد کی  ندرک  در  تسا و  رتهب  یبحتـسم  زامن  تعکر  رازه  ود  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  مارح  همقل  کی  كرت  هک  هدش  تیاور  زین   و 
(5) .تسا لوبقم  جح  داتفه  زا  رتهب  شبحاص  هب  مارح  لام  مهرد ) مشش  کی  )

: دیوگ یم  مارح  ياذغ  موش  رثا  نایب  رد  یئاهب  خیش   

كان ههبش  دشاب  هک  ینان  همقل   

كاپ میهاربا  هبعک  میرح  رد 

وا مخت  يدناشن  دوخ  تسدب  رگ   
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وا مخش  يدرک  شیوخ  واگ  هب  رو 

درک ساد  شراصح  رد  ون  همرو ي   

درک ساتسد  شا  هبعک  گنس  هب  رو 

نیجع يدرک  شمزمز  بآ  هب  رو   

نیع روح  زا  يرکیپ  نییآ  میرم 

ددع یب  شریمخ  رب  يدناوخب  رو   

دحا هللا  وه  لق  ای  هحتاف 

ششتآ یبوط  خاش  زا  يدب  رو   

ششک مزیه  نیمالا  حور  لیئربج 

شمیرم ددنب  حون  رونت  رو   

شمد شتآ  دوب  یسیع  مد  رو 

هلمسب نارازه  یناوخ  رب  وت  رو   

هلولو رپ  همقل ي  نآ  رس  رب 

دوش رهاظ  شتیصاخ  تبقاع   

دوش رهاق  ار  وت  همقل  نآ  زا  سفن 

دنک ناج  یب  ار  وت  تعاط  هر  رد   

دنک ناریو  ار  وت  نید  هناخ ي 

هار درم  يا  رگ  تسه  تنید  درد   

34 ص :

ج 1ص 448. راحبلا ، هنیفس  ( 156 - 1
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ج 1 ص 448. راحبلا / هنیفس  ( 157 - 2

ج 1 ص 448. راحبلا ، هنیفس  ( 158 - 3
ج 2 ص 486. یفاک ، ( 159 - 4

ج 1 ص 448. راحبلا ، هنیفس  ( 160 - 5
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هابت دش  تنید  هک  نک  دوخ  هراچ 

ناسنا ياذغ  نیلوا  ردام ، ریش   

رتدایز و رایسب  شنیرفآ  رظن  زا  دنزرف  اب  وا  دنویپ  هک  ارچ  دراد ، دنزرف  تیبرت  تشونرـس و  رد  يدایز  رایـسب  شقن  ردام  میتفگ  ًالبق   
.دشاب یم  دنزرف  هب  ردپ  دنویپ  زا  رتکیدزن 

رثا دـهد  یم  وا  هب  ریـش  هک  ماگنه  نآ  ای  تسا و  وا  محر  رد  هک  ماـگنه  نآ  شدـنزرف  رد  رداـم  رکف  یتح  دـنیوگ : یم  نادنمـشناد   
.دراد

رد صوصخب  ار  مالـسا  نیناوق  وا ، نداد  ریـش  ماگنه  دشاب و  یم  شمحر  رد  نینج  تروص  هب  شدنزرف  هک  ماگنه  نآ  زا  ردام  رگا   
.دهد لیوحت  هعماج  هب  یملاس  كاپ و  حلاص و  دنزرف  دناوت  یم  ًاعطق  دنک ، تیاعر  ًالماک  لالح  هیذغت  دروم 

نیمه رگنایب  .هدش  تخبدب  شردام  محر  رد  تخبدب  هدش و  دنمتداعـس  شردام  محر  رد  دنمتداعـس  میناوخ  یم  تایاور  رد  رگا   و 
.دراد شدنزرف  راتخاس  یگنوگچ  رد  یمهم  رایسب  شقن  ردام  هک  تسا  بلطم 

: دینک هجوت  تایاور  نیا  هب  رتشیب  حیضوت  يارب   

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 1 

« نبّللا یلا  عَزنَی  مالُغلا  ّنإ  يدعَی و  نَبَّللا  ّنِاف  ءاقمَحلا  اوعِضرَتسَت  ال   »

ریـش نطاب )  ) هیبش دنزرف  يوخ  دبای و  یم  لاقتنا  ریـش  عبط )  ) اریز دـینکن  باختنا  ناتدـنزرف  نداد  ریـش  يارب  ار  لقع  مک  هلبا و  نز   »
« .ددرگ یم 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 2 

.دیهدن رارق  دوخ  دنزرف  هدنهد ي  ریش  ار  هلبا  نز   »

« عابطلا بلغَی  نبَللا  ّنِاف   »

« .ددرگ یم  هریچ  اه  عبط  رب  ریش  هک  ارچ   

: دومرف هک  هدمآ  رگید  تیاور  رد   و 

(1)« هیلع ُّبُشَی  دلولا  ّناف   »

« .ددرگ یم  ناوج  ریش  نآ  ساسا  رب  دنزرف  اریز   »
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نآ هب  ات  دنهدب  وا  هب  ار  يا  هچب  هک  تسا  اور  تسا  هدروآ  انز  هار  زا  يدنزرف  هک  ینز  ایآ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  - 3 
؟ دهدب ریش  هچب 

: دندومرف خساپ  رد   

(2)« انّزلا نم  تدلو  یّتلا  اهتنبا  نبل  حلصی و ال  ال   »

« .دروخب هدمآ  دوجو  هب  انز  زا  هک  وا  رتخد  ریش  زا  تسین  حالص  نینچمه  دروخب و  وا  ریش  زا  يا  هچب  هک  تسین  حالص   »

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : یم  ناورم  نبدمحم  - 4 

(3)« يدعی دق  نبللا  ناف  حابقلاو  كاّیاو  ناسحلا  نبلب  كدلول  عضرتسا   »

ریش اریز   (4) يور تشز  ياه  هیاد  باختنا  زا  زیهرپب  دنهدب و  ریـش  وا  هب  ابیز  نانز  هک  شاب  بقارم  تدنزرف  هدـنهد  ریـش  دروم  رد   »
« .دهد یم  تیارس  راوخریش  لفط  هب  ار  هدریش  نز  تافص  دراذگ و  یم  رثا  یهاگ 

نداد ریش  ماگنه  نانز  هک  هدش  هداد  روتسد  دیکات  اب  دنهدب و  ریش  يدنزرف  هب  راوخبارش  نانز  هکنیا  زا  هدش  یهن  تیاور  دنچ  رد   و 
(5) .دنهدن دننک  یمن  ار  تفاظن  تیاعر  هک  ییاه  هیاد  هب  ار  دوخ  دنزرف  دنیامنب و  ار  یگزیکاپ  تشادهب و  تفاظن و  تیاعر 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 5 

(6)« عابّطلا ّریُغی  َعاضّرلا  ّناف  ِحاکّنلل  َنوّریختَت  امک  ِعاضِّرلل  اوّریََخت   »

یم رییغت  ار  راوخریش  تعیبط  نداد  ریش  اریز  دینک ، یم  باختنا  جاودزا  يارب  هکنانچ  نداد  ریش  يارب  ار  هدریش  نانز  دینک  باختنا   »
« .دهد

35 ص :

ج 6 ص 43. یفاک ، عورف  ( 161 - 1

ج 6 ص 44. یفاک ، عورف  ( 162 - 2

ج 6 ص 44. یفاک ، عورف  ( 163 - 3
.دنشاب تریس  دب  تریس و  کین  نانز  حابق  ناسح و  زا  روظنم  دراد  لامتحا  ( 164 - 4

ج 6 ص 44. یفاک ، عورف  ( 165 - 5
ج 1 ص 523. راحبلا ، هنیفس  ( 166 - 6
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ياه نز  هنیـس ي  زا  یکدوک  نارود  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  دـننام  یناربمایپ  ندروخن  ریـش  ناتـساد   
هیدعس همیلح  هنیس  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندروخ  ریش  شردام و  هنیس ي  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ندروخ  ریـش  فلتخم و 

لاناک زا  ات  دوب  بقارم  تسا  نیتسخن  ياذغ  هک  ریـش  هیاد و  باختنا  رد  دیاب  هک  تسنآ  رگنایب  دوب  یتریـس  کین  نمادکاپ و  نز  هک 
.دشاب کین  كاپ و 

: میناوخ یم  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ندروخ  ریش  دروم  رد   

(1)« لبَق نِم  عِضارَملا  هیلَع  انمّرَح  و   »

« .میدرک مارح  یسوم  رب  لبق  زا  ار  هدریش  نانز  همه  ام   »

هانگ يداصتقا  ياه  هنیمز  - 21

هانگ يداصتقا  ياه  هنیمز  یسانش »  هانگ 

: دنا هنوگ  ود  رب  اه  هنیمز  نیا  هک  دوش  یم  هانگ  هنیمز ي  يداصتقا  روما  یهاگ   

.تورث هیامرس و  - 1 

.یتسدیهت رقف و  - 2 

.دیامن یم  نایغط  هدروآداب  دایز و  تورث  رثا  رب  یهاگ  و  دنک ، یم  نایغط  یلوپ  یب  زا  ناسنا  یهاگ   

هک تسا  نیا  ام  نخـس  تشاد  هجوت  دیاب  زاغآ  رد  یلو  دش  دهاوخ  رکذ  هنومن  دـنچ  هک  تسا ، رایـسب  هراب  نیا  رد  تایاور  تایآ و   
.دـنیوگ و یم  اه  تسینومک  هک  هنوگنآ  دـشاب  هانگ  داسف و  لیلد  هکنیا  هن  دوش ، یم  هانگ  داسف و  زاس  هنیمز  یهاگ  تورث  هیامرس و 

یم هانگ  قاتـشم  لیامتم و  ار  ناـسنا  يدراوم  رد  هکلب  تسین  هاـنگ  تلع  هیامرـس  رتنـشور ، تراـبع  هب  تلع ، هنیمز و  نیب  تسا  قرف 
(. داد میهاوخ  حرش  هکنانچ   ) .دنک

: میناوخ یم  نآرق  رد   

(2)« ینغَتسا هار  ْنأ  یغطَِیل  َناسنِالا  ّنإ   »

« .دنیب یم  زاین  یب  ار  دوخ  هکنیا  رطاخب  دنک ، یم  نایغط  ناسنا  انامه  و   »

دنیبب رادلوپ  زاین و  یب  ار  شدوخ  ناسنا  رگا  دیوگ  یم  هکلب  تسا  داسف  لماع  تلع و  تورث  لوپ و  نتـشاد  هک  دیوگ  یمن  هیآ  نیا   
.دش دهاوخن  داسف  تلع  هیامرس  دشاب  هتشادن  ار  شنیب  دید و  نیا  رگا  یلو  .دوش  یم  یغای 

؟ تسا داسف  لماع  هیامرس ، ایآ  لاؤس :  
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دشاب دقتعم  هکنآ  رگید  و  تسا ، نم  زا  هیامرس  هک  دشاب  نیا  ناسنا  دید  رگا  یکی  تسا ، داسف  لماع  هیامرس  تروص  ود  رد  خساپ :  
.تسا دازآ  دهاوخب  هنوگره  هیامرس  فرصم  لیصحت و  رد  هک 

.دناد یم  ام  هب  دنوادخ  يزور  وا و  ِنآ  زا  ار  هیامرس  ادخ و  ار  یلصا  کلام  یمالسا  تایاور  تایآ و  یلو   

راب جنپ  و  میداد » يزور  اهنآ  هب  ام  « » مهانقزر : » هدـمآ راب  هدزیـس  و  میداد » يزور  امـش  هب  ام  « » مکانقزر : » هدـمآ راب  تفه  نآرق  رد   
«. دهد یم  يزور  امش  هب  دنوادخ  « » مکقزری : » هدمآ

.دشابن ملظ  هوشر و  غورد ، ابر ، هار  زا  هکنیا  دننام  هداد  رارق  يزرم  دح و  زین  هیامرس  فرصم  لیصحت و  دروم  رد   و 

.تسا نامرد  هلیسو  رتکد  تسد  رد  یلو  تسا ، داسف  هیام  شکوقاچ ، تسد  رد  هک  دنام ، یم  وقاچ  نوچمه  هیامرس   

یم امرس  دننکن  تبقارم  هک  یناسک  طقف  ناتسمز  رد  اریز  تسین  نآ  تلع  یلو  دوش  یم  یگدروخامرس  هنیمز ي  امرـس  رگید : لاثم   
امرس ناتسبات  رد  یطابـصنا  یب  رثا  رب  هک  تسه  مه  یناسنا  دروخن و  امرـس  ناتـسمز  رد  تبقارم  ظفح و  اب  دناوت  یم  ناسناو  دنروخ 

(3) .نآ تلع  هن  تسا  نایغط  هنیمز ي  تسامرس ، لثم  مه  هیامرس  .نآ  تلع  هن  تسا  يرامیب  هنیمز ي  امرس  نیاربانب  .دروخ  یم 

36 ص :

.12 صصق /  ( 167 - 1
.7-6 قلع /  ( 168 - 2

.تسا هصقان  تلع  یضتقم و  هکلب  تسین ، همات  تلع  یملع : ترابع  هب  ( 169 - 3
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هیام مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  مالسلا و  هیلع  نامیلس  ترضح  تسد  رد  یلو  .تسا  داسف  لماع  نوراق  نوعرف و  تسد  رد  هیامرـس   
.تسا یعامتجا  يداصتقا و  ياهدوبمک  ناربج  ینادابآ و  تکرب و 

نآرق رد  نادنمتورث  زا  هنومن  ود   

هیامرس یکی  هک  نوراق  يرگید  مالسلا و  هیلع  نامیلـس  ترـضح  یکی  هدش ؛ حرطم  تنکم  تورث و  نابحاص  زا  هنومن  ود  نآرق  رد   
تسناد و یم  دوخ  ِنآ  زا  ار  هیامرـس  يرگید  داد و  رارق  ادخ  ناوضر  هب  لوصو  هلیـسو  ار  نآ  تسناد و  یم  ادـخ  ِنآ  زا  ار  تورث  و 

.داد رارق  ایند  قرب  قرز و  یشایع و  هلیسو  ار  نآ 

: تسا نیا  تنکم  هیامرس و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  شنیب   

(1)« رفکا ما  رکشاء  ینولبیل  یبر  لضف  نم  اذه   »

(2)« .منک یم  نارفک  ای  مروآ  یم  اجب  ار  وا  رکش  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا   »

.دناد یم  وا  هاگرد  ریقف  ار  دوخ  دهد و  یم  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  دراد  هچ  ره  نامیلس  ترضح   

هبلاطم وا  زا  ادخ  نامرف  قبط  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یتقو  هتـشابنا  يدایز  ياه  تورث  هک  نوراق  مانب  رگید  راد  هیامرـس  یلو   
: دیوگ یم  رورغ  لامک  اب  وا  دنک ، یم  ار  شلاوما  تاکز 

(3)« يدنع ٍملِع  یلع  ُهتُیتُوا  اّمنإ   »

« .ما هدروآ  تسدب  مراد  هک  یشناد  هیاس  رد  ار  تورث  نیا   »

درک و بضغ  وا  رب  دـنوادخ  .درادـن  نآ  رد  یقح  سکچیه  تسا و  نم  دوخ  زا  هیامرـس  نیاربانب  هدـش ، ثعاـب  نم  تیریدـم  ینعی   
: دومرف

(4)« نیرصتنملا نم  ناک  ام  هللا و  نود  نم  هنورصنی  هئف  نم  هل  ناک  امف  ضرالا  هرادب  هب و  انفسخف   »

یمن زین  دوـخ  و  دـننک ، يراـی  یهلا  باذـع  ربارب  رد  ار  وا  اـت  تشادـن  یهورگ  وا  میدرب و  ورف  نیمز  رد  ار  شا  هناـخ  وا و  اـم  سپ   »
« .دهد يرای  ار  نتشیوخ  تسناوت 

نآرق رد  فرتم   

ینوزف ینعم  هب  همقل ) نزو  رب   ) هفرت هدام ي  زا  فرتم  .تسا  هدـمآ  راـب  تشه  نآ  فلتخم  ياـه  لکـش  رد  فرتم »  » هملک نآرق  رد   
.دیامن نایغط  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، تسم  رورغم و  لفاغ و  ار  شبحاص  هک  تسا  تمعن 

: میناوخ یم  أبس  هیآ 34  رد  لاثم  ناونع  هب   
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« نورفاک هب  متلسُرا  اِمب  ّانا  اهُوفرتُم  َلاق  ّالا  ریذن  نم  ٍهیرَق  یف  انلَسرَا  امو   »

هچنآ هب  ام  دنتفگ : تمعن ) زان و  زا  ناگدش  تسم   ) نیفرتم هکنیا  رگم  میداتسرفن  يا  هدننک  راذنا  ربمایپ  يراید  رهـش و  چیه  رد  ام   »
« .میتسه رفاک  دیا  هدش  هداتسرف  امش 

هنوگ نیا  ناـبحاص  هدـش و  هدرمـش  تشز  ددرگ  ناـهانگ  زاـس  هنیمز  دوش و  رورغ  یتـسم و  بجوم  هک  تورث  هنوگ  نیا  نآرق  رد   
: میناوخ یم  هکنانچ  دنا  هتفرگ  رارق  دنوادخ  راطخا  رادشه و  دروم  ًادیدش  اه  هیامرس 

(5)« ًالیلق الا  مهدعب  نم  نکست  مل  مهنکاسم  کلتف  اهتشیعم  ترطب  هیرق  نم  انکلها  مک  و   »

نیا دـندوب ، هدـنارذگ  رورغ  یتسمرـس و  اب  ار  یگدـنز  هک  میدـناسر  تکاله  هب  ار  ییاه  يدابآ  اهرهـش و  مدرم )  ) زا رایـسب  هچ  و   »
« .درکن تنوکس  نآ  رد  یسک  یکدنا  زج  اهنآ  زا  دعب  و  هدش ) ناریو   ) هک تسا  اهنآ  ياه  هناخ 

: میناوخ یم  رثاکت  هروس ي  تسخن  هیآ  رد   و 

« ُرثاکّتلا مُکاهلا   »

37 ص :

.40 لمن /  ( 170 - 1
یمن ار  مالسا  نیزاوم  تیاعر  نآ  فرصم  هیامرس و  ندروآ  تسدب  رد  ًارثکا  هک  ناراد  هیامرس  زا  يرایـسب  دوش  یم  هدید  ( 171 - 2
لضف نم  اذه   » .دننک یم  بصن  هدش  هتشون  یشاک  رب  هک  ار  هلمج  نیا  دوخ  هناخ  رد  يالاب  رب  دنتسه ، تفص  نوراق  یضعب  و  دننک ،

«! رفکا ما  رکشاء  ینولبیل  : » هک دنرادن  هجوت  هیآ  لابند  هب  یلو  یبر »
.78 صصق /  ( 172 - 3
.81 صصق /  ( 173 - 4
.58 صصق /  ( 174 - 5
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« .تخاس لفاغ  مرگرس و  ار  امش  یبلط  نوزف  رخافت و   »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(1)« هیعوالا یف  اهدش  اهقح و  نم  اهعنم  اهقح و  ریغ  نم  اهعمج  لاومالا  یف  رثاکتلا   »

« .تسا اه  قودنص  اه و  هنازخ  رد  نتخودنا  نآ و  قح  يادا  زا  يراددوخ  عورشمان و  ياه  تورث  نتشابنا  لاوما  رد  رثاکت   »

هانگ اب  یتسدیهت  رقف و  هطبار ي   

هدش تمذم  یهاگ  هدش و  دـیجمت  رقف  زا  یهاگ  یمالـسا  تایاور  رد  .دوش  یم  هانگ  زاس  هنیمز  یتسدـیهت  رقف و  یهاگ  میتفگ  ًالبق   
ناماسبان عاضوا  رگلواپچ و  ناراد  هیامرـس  رامثتـسا  رامعتـسا و  زا  هک  يرقف  تسا ، يداصتقا  رقف  هدـش  تمذـم  هک  يرقف  نآ  تسا ،

.تسا یتسس  یلبنت و  لوصحم  ای  يداصتقا و  جرم  جره و  دولوم  دوش و  یم  اه  ناسنا  ریگنماد  يداصتقا 

اه لثم  رد  هکنانچ  تسا ، هدـناشک  رگید  تایانج  يدزد و  دایتعا ، دـننام : فارحنا  هانگ و  يوس  هب  ار  يرایـسب  يراداـن  رقف و  نیمه   
.درادن نامیا  هنسرگ  مدآ  هدمآ :

يرادان رقف و  اب  یساسا  يدج و  روطب  تسا  مزال  طیحم  يزاس  ملاس  يارب  هک  تسا  رقف  هانگ  يداصتقا  ياه  هنیمز  زا  یکی  نیاربانب   
.درک هزرابم 

: میزادرپ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  نخس  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  عوضوم  نیا  لیمکت  يارب   

: دیامرف یم  ترضح  نآ   

(2)« ربکالا توملا  رقفلا   »

« .تسا گرزب  گرم  رقف   »

: دومرف هّیفنح  دمحم  شدنزرف  هب   و 

ار مدرم  برطـضم و  ار  وا  رکف  لقع و  صقان و  ار  ناـسنا  نید  رقف  هک  ارچ  ربب ، هاـنپ  ادـخ  هب  نآ  زا  مسرت  یم  وت  رب  رقف  زا  مدـنزرف   »
(3)« .دزاس یم  نیبدب  مدرم  هب  تبسن  ار  وا  وا و  هب  تبسن 

: دندومرف زین   و 

(4)« رقفلا نم  ریخ  ربقلا   »

« .تسا یتسدیهت  رقف و  زا  رتهب  ربق   »
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یمالسا داصتقا  یلک  طوطخ  تازایتما و   

.دشاب یتسدیهت  رقف و  دیابن  هکنانچ  دشاب  فارتا  فارسا و  دیابن  یمالسا  هعماج  رد  هک  هدش  هداهن  هیاپ  نیا  رب  مالـسا  داصتقا  ساسا   
رب رگا  هک  دراد  یلک  طوطخ  تازایتما و  یمالـسا ، داصتقا  دـنک ، یم  لح  ار  يداصتقا  تالکـشم  زا  يرایـسب  لصا  ود  نیا  هب  هجوت 

: زا دنترابع  طوطخ  نیا  .تشاد  میهاوخن  ار  نآ  لولعم  ناهانگ  يداصتقا و  لکشم  هنوگچیه  ام  رگید  ددرگ ، ارجا  حیحص  ساسا 

.تسا تناما  مالسا ، رظن  زا  تورث  لام و  - 1 

هک سک  نآ  هتبلا  .دـنراد  ار  تشد ) هوک و  لگنج و  اـیرد و  داـب و  بآ و   ) تعیبط زا  يریگ  هرهب  قح  يواـسم  روطب  مدرم  همه  - 2 
.تسا وا  اب  مدقت  قح  تفرگ  تقبس  نیزاوم  قبط 

.دوش یم  زین  ...و  یملق  ینایب ، يرکف ، راک  لماش  هکلب  تسین  ییوزاب  راک  اهنت  راک  - 3 

.دشاب یم  سدقم  تدابع و  مالسا  رد  راک  - 4 

.هعماج قوقح  مه  تسا و  مرتحم  يدرف  قوقح  مه  رگید  ياه  بتکم  فالخ  رب  مالسا  رد  - 5 

.ددرگ میظنت  هیاپ  نیا  رب  دیاب  دمآرد  بسک و  تسا و  یسدقم  فده  مالسا  رد  راک  زا  فده  - 6 

.بسک راک و  لابندب  ورب  ینعی   (5)« .دوخ تزع  لابند  هب  ورب   » ناماما ریبعت  هدش و  ریبعت  تّزع  هب  لام  بسک  زا  مالسا  رد  - 7 

.دشاب یم  يریذپان  ذوفن  لماع  عورشم  تورث  یلو  تسا  ناگناگیب  ذوفن  لماع  رقف  سپ  .ندوب  ریذپان  ذوفن  ینعی  ندوب  زیزع   و 

38 ص :

ج 5 ص 662. نیلقثلا ، رون  ( 175 - 1
تمکح 163. هغالبلا ، جهن  ( 176 - 2
تمکح 319. هغالبلا ، جهن  ( 177 - 3
(. رقف  ) مکحلا ررغ  تسرهف  ( 178 - 4

ج 12 ص 5. هعیشلا ، لئاسو  ( 179 - 5
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.تسا ناهانگ  نیرتگرزب  زا  رگراک  دزم  رد  تنایخ  - 8 

.فده هن  تسا  هلیسو  تایدام  ایند و  - 9 

.تسین تسرد  ایند  ياهنم  ترخآ  ای  ترخآ و  ياهنم  يایند  دوش  رارقرب  لداعت  ترخآ ، ایند و  نیب  دیاب  - 10 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  کـی ؛ ره  يارب  بساـنم  راـک  باـختنا  هب  هجوـت  اـب  هتبلا  دـننکب ، راـک  دـیاب  ود  ره  درم  نز و  - 11 
: دندومرف

(1)« هملسم ملسم و  لک  یلع  هضیرف  لالحلا  بلط   »

« .تسا بجاو  ناملسم  نز  درم و  ره  رب  لالح  تورث  بسک   »

: دومرف یصخش  هب  ماما  تسا ، عونمم  مالسا  رد  ییادگ  - 12 

(2)« سانلا نع  نغتسا  کسأر و  یلع  لمحا   »

« .وش زاین  یب  مدرم  زا  نک و  لمح  راب  دوخ  رس  رب   »

(. مزال ریغ  ياه  هطساو  اه و  لالد  لثم   ) تسا عونمم  مالسا  رد  بذاک  لغش  یعونصم و  راک  - 13 

هیلع سیردا  دوب ، رجات  مالـسلا  هیلع  دوه  ترـضح  دوب ، راّجن  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  دـندوب ، راک  لها  نید  ياـیلوا  ماـمت  - 14 
.دندوب ناپوچ  زرواشک و  رادماد و  اهنآ  زا  يرایسب  دوب ، طایخ  مالسلا 

: تفگ یسوم  هب  بیعش  هدمآ : مالسلا  امهیلع  یسوم  بیعش و  ترضح  يارجام  رد  هکنیا  بلاج   

« .ینک یناپوچ  راک  نم  يارب  لاس  تشه  هک  طرش  نیا  هب  مدروآ  رد  وت  يرسمه  هب  ار  مرتخد  ود  زا  یکی  مهاوخ  یم  نم   »

: هدمآ مالسلا  مهیلع  ناماما  تاریبعت  زا  یضعب  رد  دراد  صاخ  تیانع  يرادماد  يزرواشک و  دننام  يدیلوت  روما  هب  مالسا  - 15 

« مئاهبلا عاقبلا و  یف  نولوئسمل  مکنا   »

« .دیوش یم  تساوخ  زاب  تاناویح  اه و  نیمز  دروم  رد  امش   »

مرکا لوسر  هکناـنچ  تسا  گرزب  ناـهانگ  زا  دوش  نارگید  رب  ّلَـک  ثعاـب  هک  نتفرن  راـک  لاـبند  هب  یگلـصوح و  یب  یلبنت و  - 16 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(3)« ساّنلا یلع  هّلَک  یقلا  نم  نوعلم   »
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« .تسا نوعلم  دراذگب  نارگید  ندرگرب  ار  شیگدنز  تمحز  هک  یسک   »

(4)« انبر ضئارف  انیّدا  انمص و ال  انیلص و ال  ام  زبخلا  الولف  هنیب  اننیب و  قرفت  زبخلا و ال  یف  انل  كراب  مهللا   »

میتفرگ و یمن  هزور  میدناوخ و  یمن  زامن  دوبن  نان  رگا  هک  نکفیم  ییادـج  نان  ام و  نیب  هدـب و  تکرب  ام  هب  نان  دروم  رد  ایادـخ !  »
« .میدرک یمن  ادا  ار  دوخ  تابجاو 

هدش قرع  رد  قرغ  شیاپ  ات  رـس  دنک و  یم  راک  ینیمز  رد  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تفگ : مردپ  دیوگ  یم  هزمح  نب  یلع   
: دومرف دینک ) راک  امش  دنراذگن  هک  ( !؟ دنیاجک نارای  موش  تیادف  متفگ :

«. یبَا نِم  هضرا و  یف  ینم  ریخ  وه  نم  دیلاب  لمع  دق   »

« .دندرک یم  راک  دوخ  نیمز  رد  دوخ  تسد  اب  دندوب ، مردپ  نم  زا  رتهب  هک  یناسک   »

: دومرف دندوب ؟ یسک  هچ  اهنآ  مدرک : ضرع   

(5)« نیحلاصلا ءایصوالا  نیلسرملاو و  نییبنلا  لمع  نم  وه  مهیدیاب و  اولمع  دق  مهلک  یئابآ  نینمؤملا و  ریما  هللا و  لوسر   »

ناربمایپ و ياهراک  زا  ییوزاب  راک  دـندرک و  یم  راـک  دوخ  تسد  اـب  هک  دـندوب  مناردـپ  همه  ناـنمؤم و  ریما  ادـخ و  لوسر  اـهنآ :  »
« .تسا اهنآ  حلاص  يایصوا  نالوسر و 

یخیرات هبرجت ي   

هنیمز هکلب  هانگ  هنیمز  اـهنت  هن  هک  هدروآ  دوجو  هب  یخلت  هبرجت ي  اـه ، تما  دارفا و  يارب  اـیند ، هب  هقـالع  تورث و  هب  صرح  اـهراب   
: هنومن ناونع  هب  تسا ، هدش  دادترا  كرش و  رفک و 

ههبج مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ربارب  رد  و  دز ، ناـیغط  هب  تسد  ینک  کـمک  ناـمورحم  هب  دـیاب  دـنتفگ : نوراـق  هـب  نوـچ  - 1 
(6) .تفرگ

39 ص :

ج 103 ص 9. راحب ، ( 180 - 1
ج 5 ص 77. یفاک ، عورف  ( 181 - 2
ج 5 ص 72. یفاک ، عورف  ( 182 - 3

.كردم نامه  ( 183 - 4
ج 5 ص 76-75. یفاک ، عورف  ( 184 - 5
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ج 1 ص 265-262. توریب ، پاچ  يربط  خیرات  ( 185 - 6
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شیرادـماد يزرواشک و  دـش و  بوخ  یلام  عضو  ياراد  هک  نیمه  هبلعث  مان  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  یکی  - 2 
هعمج تعامج و  زامن  رد  تکرش  زا  مک  مک  هک  دش  نآ  مرگرـس  نانچنآ  داد و  لاقتنا  هنیدم  نوریب  هب  ار  دوخ  تورث  تفرگ ، قنور 

شاخرپ دوب  هتفر  تاکز  نتفرگ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  فرط  زا  هک  يرومام  هب  هک  دیسر  ییاج  هب  شراک  تشگ و  مورحم 
ناناملسم زا  ادتبا  رد  هکنیا  اب  درک ، راکنا  ار  تاکز  نوناق  دومن و 

نیمه یلو  دنک  کمک  نامورحم  هب  دش ، بوخ  وا  یلام  عضو  هاگره  هک  دوب  هدرک  دهع  دنوادخ  اب  تفر و  یم  رامش  هب  تخـسرس 
هیآ 75و76 مزادرپب ؟ هیزج  هک  ما  هدـش  ینارـصن  ای  يدوهی  نم  رگم  تفگ : هک  اـجنآ  اـت  دز  ناـیغط  هب  تسد  دـش  داـیز  شتورث  هک 

(1) .دش لزان  وا  شنزرس  رد  هبوت  هروس 

غارـس هب  دـننک و  اهر  ار  هقطنم  ات  درک  راداو  ار  یـضعب  میانغ  ندرک  عمج  ایند و  صرح  هک  دوب  هدـشن  مامت  دـحا  گـنج  زونه  - 3 
رایـسب يادهـش  نیملـسم  دربن  نیا  رد  .دومن  يدیدش  هلمح  ناناملـسم  رب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  ارجام  نیا  زا  نمـشد  دـنورب و  میانغ 

هللا یلـص  ربمایپ  يومع  مالـسلا  هیلع  هزمح  ترـضح  .دش  هتـسکش  حورجم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادند  بل و  یتح  دـنداد و 
ندرک اهر  رطاخ  هب  اه  يراوگان  نیا  مامت  .دیسر  تداهش  هب  هلآو  هیلع 

(2) .دمآ دوجو  هب  لام  هب  صرح  هقطنم و 

نآ زا  هنومن  کـی  هک  دـندرک  یم  عیاـش  مدرم  ناـیم  رد  ار  نآ  دـنتخاس و  یم  غورد  ثیدـح  لوپ ، نتفرگ  اـب  يا  هیاـمورف  دارفا  - 4 
درک و یم  شیاتس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لتاق  مجلم  نبا  زا  هیواعم ، زا  لوپ  نتفرگ  اب  هک  تسا  بدنج  نبهرمـس  يزاس  غورد 

(3) .سکع هب  هدش و  لزان  مجلم  نبا  ناش  رد  تفگ  یم  دوب  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  هک  ار  يا  هیآ 

.دومن تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  رد  دش و  نمشد  رکشل  هدنامرف ي  ير  ِتموکح  هب  ندیسر  قشع  هب  دعس  رمع  - 5 

هک دش  عمج  یسیع ) نب  نامثع   ) مانب شناگدنیامن  زا  یکی  دزن  رد  لاملا  تیب  تفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  یماگنه  - 6 
میرادـن و ماما  متفه  ماما  زا  دـعب  ام  هک  درک  مالعا  مدرم  لاوما  بحاصت  رطاخ  هب  وا  دـهد ، لـیوحت  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  دـیاب 

(4) .دروآ دوجو  هب  ار  هیفقاو )  ) بهذم هدیقع  نیمه  اب  تفای و  نایاپ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دوجو  رد  تماما 

دلج دـنچ  نآ  ياه  هنومن  ندرمـشرب  دـنز و  یم  لوگ  ار  يداع  ناسنا  تعاـس ، ره  زور و  ره  یبلط  ماـقم  یتسرپاـیند و  لاـح  ره  هب   
.دوش یم  باتک 

« .دهدب وت  هب  دایز  لام  ادخ  : » دندومرف درک  لخب  ناناملسم  هب  ریش  نداد  زا  هک  یناپوچ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - 7 

« .هدب يزور  وا  هب  فافک  ردق  هب  ایادخ  : » دومن اعد  نینچ  درک ، هیده  ار  شدوخ  ریش  هک  يرگید  ناپوچ  دروم  رد  یلو   

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يدرک ؟ رتهب  ياعد  درک  لخب  هک  یناپوچ  دروم  رد  ارچ  دیسرپ  بجعت  يور  زا  يدرم   

(5)« یهلَا ُرثَک و  اّمم  ٌریخ  یفَک  ّلَق َو  ام  ّنِا   »
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« .دیامن لفاغ  مرگرس و  ار  لد  هک  يدایز  زا  تسا  رتهب  دنک  تیافک  دشاب و  مک  هچنآ   »

.تسا ایند  تورث  ماقم و  هب  زآ  صرح و  هانگ ، زاس  هنیمز  لماوع  زا  یکی  هکنیا : هجیتن   

یلبنت یتسس و   

: میناوخ یم  حارشنا  هروس  هیآ ي 7  رد   

« بْصناَف َتغرَف  اذاف   »

« .زادرپب يرگید  راک  هب  يدش  غراف  يراک  زا  هک  یماگنه  ربمایپ )! يا   »)

هیاـم ي تغارف ، يراـکیب و  هک  ارچ  دراد ، زاـب  مهم  راـک  زا  دـعب  قلطم  تحارتـسا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  روتـسد  نیا  زا  فدـه   
.ددرگ یم  ناهانگ  عاونا  یهابت و  داسف و  هنیمز  طاشن و  ندش  مک  یگتسخ و 

40 ص :

ج 22 ص 40. راحب ، ج 1 ص 237 . هباغلادسا ، ( 186 - 1
.دعب هب  ج 3 ص 129  ماشه ، نبا  هریس  ج 2 ص 47  یبوقعی ، خیرات  ج 3 ص 17 ، يربط ، خیرات  ( 187 - 2

ج 1 ص 654. راحبلا ، هنیفس  ج 1 ص 471 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 188 - 3
(. فقو  ) نیرحبلا عمجم  ( 189 - 4

ج 2 ص 14. یفاک ، ( 190 - 5

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


رب .دور  یم  الاب  ربارب  تفه  ات  یهاگ  يراکیب  تالیطعت و  ماگنه  میارج  حطـس  دـهد  یم  ناشن  دایتعا  تایانج و  ياـهرامآ  هکناـنچ   
ناونع هب  تسا  هدـش  یهن  یگلـصوح  یب  یتسـس و  زا  هدـش و  دـیکا  شرافـس  شـشوک  راک و  هب  یمالـسا  تایاور  رد  ساسا  نیمه 

: هنومن

(1) .دراد ار  هدنمزر  شاداپ  رگراک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1 

: دندومرف نینچمه  - 2 

(2)« هرخآلاو اینُّدلا  نم  کّظح  نِم  کناعنمَی  امّهناف  رجَّضلاو  لسَْکلاو  كاّیا   »

« .دنراد یم  زاب  ترخآ  ایند و  رد  تا  هرهب  زا  ار  وت  ود  نیا  اریز  نک  يرود  یگلصوح  یب  تلاسک و  زا   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زین  - 3 

(3)« هنید رمال  ریخ  هیف  سیلف  هتشیعم  رما  هب  حلصی  امع  لسک  نمو   »

شنید دروم  رد  يریخ  یـسک  نینچ  رد  دشاب ، تسـس  هلـصوح و  یب  دنک ، یم  نیمات  ار  شیگدنز  هک  يروما  دروم  رد  هک  یـسک   »
« .تسین

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  - 4 

« غرافلا ماونلا  دبعلا  ضغبی  ّلجوّزع  هّللا  نا   »

« .دراد نمشد  ار  راکیب  باوخ  رپ  هدنب  لاعتم  دنوادخ  انامه   »

: دندومرف ترضح  نآ  زین  - 5 

(4)« قحلا طعت  مل  ترجض  ناو  لمعت  مل  تلسک  نا  کناف  رجضلاو  لسکلاو  كایا   »

ار نارگید ) دوخ و   ) قح ینک  یتسس  رگا  يور و  یمن  راک  لابند  ینک  یگلصوح  یب  رگا  اریز  زیهرپب  یتسـس  یگلـصوح و  یب  زا   »
« .ینک یمن  ادا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 6 

(5)« .تسا یتسدیهت  رقف و  یتسس  یگلصوح و  یب  هجیتن   »

مرکا لوسر  دوش ؛ یم  یناهانگ  بجوم  نآ  لابند  هب  دـنک و  یم  دروخ  ار  ناسنا  تیـصخش  ندرک  زارد  مدرم  يوس  هب  لاؤس  تسد   
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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(6)« شحاوفلا نم  سانلا  هلئسم   »

« .تسا اه  یتشز  زا  مدرم  زا  ندرک  لاؤس   »

.تسا هانگ  يارب  يا  هنیمز  مهو  رقف  بجوم  مه  یتسسو  يراکیب  نیاربانب   

هانگ یعامتجا  ياه  هنیمز  - 22

هانگ یعامتجا  ياه  هنیمز  یسانش »  هانگ 

: دومن یسررب  ریز  روما  ناوت  یم  هانگ  یعامتجا  هینمز  ياتسار  رد   

.دساف طیحم  - 1 

.هارمگ ناربهر  - 2 

.دب ناتسود  - 3 

.یعامتجا ياه  تیمورحم  - 4 

دساف طیحم  - 1-4 

دـشر شیادیپ و  بجوم  لحم ، ياه  هلابز  ناکم  هک  هنوگنامه  تسا  كاپان  دـساف و  طیحم  هانگ  ياه  هنیمز  زا  یکی  دـیدرت  نودـب   
.تسا برکیم 

، رهـش طیحم  اتـسور ، طیحم  هرادا ، طیحم  هناخ ، طیحم  هسردـم ، طیحم  دـننام : تسا ، یماـسقا  ياراد  یّمک  یفیک و  رظن  زا  طـیحم   
...و سلجم ، طیحم  ناتسرامیب ، طیحم  هیملع ، هزوح ي  طیحم  هاگشناد ، طیحم 

41 ص :

ج 5 ص 88. یفاک ، عورف  ( 191 - 1

ج 5 ص 85. یفاک ، عورف  ( 192 - 2

ج 5 ص 85. یفاک ، عورف  ( 193 - 3

ج 5 ص 84. یفاک ، عورف  ( 194 - 4

ج 5 ص 86. یفاک ، عورف  ( 195 - 5
ج 2 ص 98. تاداعسلا ، عماج  ( 196 - 6
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طیحم ریثأت   

: هدمآ فارعا  هروس ي  ات 141  هیآ 138  رد  نآرق  رد   

هب دوخ  ریـسم  رد  دنتـشذگ  ایرد  زا  دنتفای و  تاجن  ینوعرف  یتوغاط  هاگتـسد  غوی  ریز  زا  شناوریپ  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  هک  یتقو   
ریثات تحت  نانچنآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناهارمه  دـندوب ، هتفرگ  ار  دوخ  ياه  تب  فارطا  عضاوت  عوضخ و  اب  هک  دـندروخرب  یموق 

: دنتفگ هک  دنتفرگ  رارق  هنحص  نیا 

« هِهلآ مَهل  امک  ًاهلإ  اّنل  لَعجإ  یسوم  ای  اولاق   »

« .دنراد ینادوبعم  اهنآ  هک  روطنامه  هدب  رارق  يدوبعم  ام  يارب  یسوم ! يا   »

طیحم ریثات  تحت  هنوگ  نیا  دندش  یم  دنم  هرهب  ترضح  نآ  ياه  ییامنهار  زا  هراومه  هکنیا  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  ناهارمه  يرآ !  
.دنتفرگ رارق 

: دومرف اهنآ  هب  داد و  رارق  شنزرس  دروم  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  یسوم   

« نولمعی اوناک  ام  لِطاب  هیف و  مُه  ام  ّربَتُم  ءآلوه  ّنا  نولهَجت  موق  مّکنا   »

لطاب دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  تسا و  يدوبان  ناشراک  ماجنارس  دینیب ) یم  هک  ار   ) اه نیا  .دیتسه  نادان  لهاج و  یتیعمج  ًاعطق  امـش   »
« .تسا هدوهیب  و 

مامت اب  دوخ  میظع  تردق  تورث و  شیامن  يارب  يزور  دوب ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رگنایغط  ناراد  هیامرـس  زا  نوراق   
: میناوخ یم  نآرق  رد  هکنانچ  دش ، رهاظ  شموق  ربارب  رد  دوخ  تنیز 

(1)« ِهتنیز یف  هِموَق  یلع  َجرَخَف   »

« .دش راکشآ  شموق  ربارب  رد  دوخ  تنیز  مامت  اب  نوراق   »

نآرق هکنانچ  میدوب  یتورث  نینچ  ياراد  زین  ام  شاک  هک  دندرب  ترسح  دندیشک و  هآ  دنتفرگ و  رارق  ّوج  نآ  ریثات  تحت  مدرم  رثکا   
: دیامرف یم 

(2)« میظع ّظح  وذل  ّهنا  نوراق  یتُوا  ام  لثم  اَنل  َتیل  ای  اینّدلا  هایَحلا  نودیری  نیّذلا  لاق   »

هرهب وا  هک  یتسارب  میتشاد ، زینام  تسا  هدـش  هداد  نوراـق  هب  هچنآ  دـننامه  شاـک  يا  دـنتفگ : دنتـشاد  اـیند  هب  یگتـسبلد  هک  اـهنآ   »
« .دراد یمیظع 

: میناوخ یم  هکنانچ  دندرک ، ضارتعا  لهاج  ناگدزّوج  نآ  هب  دندوب ، تخانش  ملع و  ياراد  هک  يا  هدع  یلو   
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« نورباصلا الا  اهاقلی  ًاحلاص و ال  لمع  نمآ و  نمل  ریخ  هللا  باوث  مکلیو  ملعلا  اوتوا  نیذلا  لاق  و   »

دـنا و هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  رتهب  یهلا  باوث  امـش  رب  ياو  دـنتفگ : دوب ، هدـش  هداد  اهنآ  هب  شناد  ملع و  هک  یناسک   »
(3)« .دننک یمن  تفایرد  ار  نآ  نارباص  زج  اما  دنهد ، یم  ماجنا  حلاص  لمع 

كاپان طیحم  زا  ترجه   

ار طیحم  ياج  همه  داسف  هک  اجنآ  رد  .تسا  دساف  طیحم  زا  يرود  ترجه و  دراد  دوجو  مالـسا  رد  هک  یبلاج  تاعوضوم  زا  یکی   
نینچ رد  دریگ ، یم  رارق  طیحم  دـیدش  رطخ  رد  شدوخ  نید  هکلب  دـنک ، ضوع  ار  طیحم  نآ  دـناوت  یمن  اهنت  هن  ناسنا  هتفرگ و  ارف 
ینید شیارگ  هینمز ي  هک  رگید  ياه  ناکم  هب  .درک و  ترجه  دومن و  يرود  كاـپان  ياـهطیحم  زا  دـیاب  نید  ظـفح  يارب  يدراوم 

.تخادرپ نید  شرتسگ  هب  تفر و  تسا  رت  مهارف 

.دنهد تبسن  طیحم  هب  ار  دوخ  هانگ  دنناوت  یمن  زگره  دنریگ  رارق  نآ  ریثات  تحت  دننامب و  دساف  طیحم  رد  دارفا  نیمه  رگا  اما   

.تسا هدش  مالعا  اهنآ  يارب  خزود  هاگیاج  هدش و  راطخا  يدارفا  نینچ  هب  نآرق  رد  هکنانچ   

نیملسم هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ناشلاوما  هناخ و  رطاخب  دنتشاد  تنوکس  هکم  رد  هک  ناناملـسم  زا  يا  هّدع  هدمآ ؛ خیرات  رد   
تـسدب دندرک و  تکرـش  ردب  گنج  رد  ناکرـشم  فوفـص  رد  ناشلاوما  هناخ و  ظفح  يارب  زین  دـندرکن و  ترجه  هنیدـم  يوس  هب 

.دندش هتشک  نیملسم 

: میناوخ یم  نآرق  رد   و 

42 ص :

.79 صصق /  ( 197 - 1

.79 صصق /  ( 198 - 2
ینادان لهج و  نیاربانب  دش  یفرعم  نتفرگ  رارق  طیحم  ریثأت  تحت  هزیگنا  ناونع  هب  ینادان  لهج و  قوف ، ناتـساد  ود  ره  رد  ( 199 - 3

.تسا نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  زا  زیرگ  بجوم  تخانش  ملع و  سکع  هب  تسا و  دساف  طیحم  ماک  رد  نداتفا  یگدز و  وج  ثعاب 
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هَعِـساو هَّللا  ُضرَا  نکَت  ملَا  اولاق  ِضرـالا  یف  نیفَعـضَتسُم  اـّنک  اولاـق  متنُک  َمِیف  اولاـق  مهـسُفنَا  یِملاـظ  ُهِکئـالَملا  مُهاـّفَوت  َنیذـّلا  ّنِا   »
(1)« ًاریصَم َتئاس  َمّنَهَج و  مهاوأَم  ِکئلوُاَف  اهیف  اورِجاُهتَف 

هتشک دندمآ و  گنج  هب  ناکرشم  فص  رد  و   ) .دندومن ملظ  دوخ  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  ار  اهنآ  حور  ناگتشرف  هک  یناسک   »
( ناناملـسم نآ  دیتشاد ؟ ياج  نارفاک  فص  رد  دـیدوب  ناملـسم  هکنیا  اب  ارچ  و   ) دـیدوب یلاح  هچ  رد  امـش  دـنتفگ : اهنآ  هب  دـندش )

رگید ياج  هب  هک  دوبن  عیـسو  ادخ  نیمزرـس  رگم  دنتفگ : اهنآ  هب  ناگتـشرف  .میدوب  راشف  تحت  هکم )  ) دوخ نیمزرـس  رد  ام  دـنتفگ :
ماجنارس و  تسا ، خزود  ناشهاگیاج  دنتشادن و ) يرذع   ) اهنآ سپ  .دینک  ترجاهم 

« .دنراد يدب 

زا یکی  .تسا و  هدـش  رکذ  نارجاهم  يارب  رایـسب  شاداپ  تایآ  زا  یـضعب  رد  هدـمآ و  ناـیم  هب  ترجه  زا  نخـس  راـب  نآرق 26  رد   
.تسا ینورد ) ترجه   ) هانگ زا  ترجه  ترجه ، قیداصم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هلمج  زا  هدمآ  رایسب  نخس  ترجه  تیمها  هرابرد  زین  ثیداحا  رد   و 

میهاربا هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  قیفر  ناک  هنجلا و  بجوتـسا  ضرـالا  نم  ًاربش  ناـک  نا  ضرا و  یلا  ضرا  نم  هنیدـب  رف  نم   »
(2)« مالسلا هیلع 

دبای و یم  تشهب  قاقحتسا  دنک  ترجه  بجو  کی  هزادنا  هب  هچرگ  رگید  نیمزرس  هب  ینیمزرـس  زا  شنید  ظفح  يارب  هک  یـسک   »
« .دش دهاوخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  نیشنمه  رای و  تشهب ) رد  )

یم رارق  فص  نیا  رد  زین  وا  دندوب  ناهج  گرزب  نارجاهم  مالسلا  هیلع  میهاربا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هک  هنوگنامه   
.دریگ

داسف و هانگ و  ار  نآ  رسارس  نامزلا  رخآ  رد  هک  دالب  زا  یکی  دساف  طیحم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  هدمآ : یتیاور  رد   
: دومرف لضفم  مان  هب  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  هب  ماما  دمآ ، نایم  هب  نخس  دریگ  یم  ارف  فارحنا 

.تسا بوشآ  هنتف و  لحم  اجنآ  اریز  هدن  رارق  دوخ  تنوکس  لحم  ار  اجنآ  ینک  ظفح  ار  تنید  یهاوخ  یم  وت  رگا   

(3)« رجحلا یلا  رجحلا  نم  لابجلا و  هّلق  یلا  اهنم  ّرف  و   »

« .نک رارف  رگید ) هشیب  هب  يا  هشیب  زا  ای   ) رگید گنس  هب  یگنس  زا  اجنآ  زاو   »

ظفح يارب  ناسنا  دراد و  هانگ  هب  ناسنا  یگدولآ  فارحنا و  رد  ییازـسب  شقن  دـساف  طیحم  هک  تسا  نآ  روآ  مایپ  زین  ثیدـح  نیا   
.دنک يرود  اهطیحم  هنوگ  نیا  زا  دیاب  دوخ  نید 

هکلب زیاج ، یطیحم  نانچ  رد  ندـنام  وا  يارب  دزادرپب  طیحم  يزاسکاپ  هب  دـیامن و  ظفح  ار  شنید  تسناوت  رگا  رتنـشور  تراـبع  هب   
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.ددرگ رود  اجنآ  زا  هنرگ  تسا و  بجاو  یهاگ 

یگدزّوج ای  یگدز  مدرم   

نید دوش  یم  ریبعت  یگدزّوج  یگدز و  ماوع  ناونع  هب  یهاگ  نآ  زا  هک  تسا  یگدز ) مدرم  ، ) دـساف طیحم  زاس  هنیمز  لماوع  یکی   
ار صالخا  دریگ و  رارق  گرزب  يادـخ  تیاضر  تعاـطا و  ياتـسار  رد  ناـشراک  رکذ و  رکف و  هک  دزومآ  یم  اـه  ناـسنا  هب  مالـسا 

نمـشد تسا  نآ  رد  ادـخ  مشخ  هک  ار  هچنآ  دـنرادب و  تسود  تسا  نآ  رد  ادـخ  يدونـشخ  هـک  ار  هـچنآ  دـننکن ، شوـمارف  زگره 
، طیحم هن  دشاب  ادخ  نامرف  ساسا  رب  ناشباختنا  يریگ و  میمصت  نازیم  رایعم و  دنرادب و 

.ماوع هن  طیحم و  مدرم  هن 

لاح زا  طیحم  ًاملـسم  ددرگ  اهراتفر  اه و  باختنا  كالم  ندش  تعامج  گنرمه  دشاب و  هعماج  یمومع  ّوج  اهراک  رایعم  رگا  یلو   
.دوش یم  مدرم  ياه  سوه  هب  هدولآ  هدمآ و  نوریب  یهلا  ياوه  و 

.تسا هدرک  در  ار  تیرثکا  تیمکاح  یهاگ  هکلب  هدادن ، رارق  لطاب  قح و  رایعم  ار  تیرثکا  مالسا   

: دومرف مکح  نب  ماشه  شا  هتسجرب  ملاع و  درگاش  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   

لاق هؤلؤل و  كدـی  یف  ناک  ول  هزوج و  اهنا  ملعت  تنا  کعفنی و  ناک  اـم  هؤلؤل  ساـنلا  لاـق  هزوج و  كدـی  یف  ناـک  ول  ماـشه ! اـی   »
(4)« هؤلؤل اهنا  ملعت  تنا  كرض و  ام  هزوج  اهنا  سانلا 

43 ص :

.97 ءاسن /  ( 200 - 1
ج 1 ص 541. نیلقثلارون ، ( 201 - 2

ص 875. خیراوتلا ، بختنم  ( 202 - 3
ج 2 ص 528. راحبلا ، هنیفس  ( 203 - 4
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ودرگ یناد  یم  هکنیا  اب  درادـن  يدوس  وت  لاـح  هب  تسا  دـیراورم  دـنیوگب  مدرم  یلو  دـشاب  ییودرگ  وت  تسد  رد  رگا  ماـشه ! يا   »
« .تسا دیراورم  یناد  یم  هکنیا  اب  دسر  یمن  وت  هب  ینایز  تسا  ودرگ  دنیوگب  مدرم  دشاب و  يدیراورم  وت  تسد  رد  رگا  و  تسا ،

: دومرف هک  هدمآ  شرسپ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  ترضح  فورعم  تیصو  رد   و 

« لصحی کلذ ال  ناف  ساّنلا  یضرب  کبلق  ّقلعت  ال   »

« .دیآ یمن  تسدب  مدرم  همه  تیاضر  ینک ) راک  ره   ) اریز نکم  هتسباو  مدرم  يدونشخ  هب  ار  دوخ  بلق   »

نامقل درک  نوریب  هلیوط  زا  زین  ار  دوخ  غالا  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  شرـسپ  هارمه  هب  دـهدب ، ناـشن  ار  بلطم  نیا  هکنیا  يارب  سپـس   
محَر یب  بلقلا و  یـسق  درمریپ  نیا  دـنتفگ : اهنآ  .دندیـسر  یعمج  هب  درک ، تکرح  وا  لاـبند  هب  هداـیپ  شرـسپ  دـش و  غـالا  رب  راوس 
یعمج هب  داتفا ، هارب  هداـیپ  ردـپ  دـش و  راوس  رـسپ  سپـس  .درب  یم  دوخ  لاـبند  هب  هداـیپ  ار  كدوک  نیا  هدـش و  راوس  شدوخ  .تسا 

زا ردپ  يدب  دنتسه ، يدب  رسپ  ردپ و  رسپ ، ردپ و  نیا  دنتفگ : .دندیسر 

هب دندش و  راوس  مه  اب  سپـس  .دنک  یمن  محر  مارتحا و  شردپ  هب  هک  ور  نیا  زا  رـسپ  يدب  و  هدرکن ، تیبرت  ار  شدنزرف  هک  ور  نیا 
نابز ناویح  نیا  رب  راوس  مه  اب  دنتـسه  یمحَر  یب  ياـه  مدآ  بجع  رفن ، ود  نیا  دـنتفگ : عمج  نآ  دندیـسر و  یعمج  هب  دـنداتفا  هار 

یعمج هب  راب  نیا  دندومن و  تکرح  نآ  لابند  هب  دنتخادنا و  ولج  ار  غالا  دندش و  هدایپ  ود  ره  شرسپ  نامقل و  سپس  دنا ، هدش  هتسب 
هب بکرم  هک  تسا  بیجع  رفن  ود  نیا  راک  دنتفگ : عمج  نآ  دندیسر و 

!! دننک یم  تکرح  شلابند  هب  هدایپ  هدرک و  اهر  ار  یبوخ  نیا 

: تفگ شرسپ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  هاگنآ   

.تسا لاحم  مدرم  همه ي  تیاضر  ندروآ  تسدب  هک  يدید   

(1) هلالج » لج  هّللا  یضرب  لغتشا  مهیلا و  تفتلت  الف   »

« .شاب هتشاد  لاغتشا  گرزب  يادخ  يدونشخ  هب  و  دنبم ، لد  اهنآ  تیاضر  هب  سپ   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

وا رگشنزرس  مدرم ، زا  وا  هدننک  شیاتس  نامه  دنک ، بلط  دوش  یم  ادخ  مشخ  بجوم  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  يدونـشخ  هک  یـسک   »
نمشد و ره  ینمـشد  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک ، بلط  دوش  یم  مدرم  مشخ  ثعاب  هک  يزیچ  هب  ار  ادخ  تعاطا  هک  یـسک  دش و  دهاوخ 

(2)« .دوب دهاوخ  وا  روای  رای و  دنوادخ  ًاعطق  و  دنک ، یم  تیافک  رگمتس ، ره  ملظ  زا  دوسح و  ره  تداسح  زا 

طیحم یهابت  لماوع   
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فورعم هب  رما  كرت  تبیغ و  هانگ و  هب  ندش  یـضار  هانگ ، هب  کمک  هانگ ، ندرک  عیاش  قسف ، هب  رهاجت  دننام  يروما  زا  مالـسا  رد   
ًادیدش دنراد ، طیحم  ندرک  دساف  رد  یـشقن  مادک  ره  هک  ...و  یهلا  دودـح  يارجا  كرت  دـساف و  ناربهر  باختنا  رکنم و  زا  یهن  و 

.هدش یهن 

ياه ملیف  دننام  هدننک  هارمگ  ياه  همانرب  یباجح ، یب  دـننام ، دـنراد  طیحم  يزاس  دـساف  اب  میقتـسم  هطبار  هک  یناهانگ  زا  نینچمه   
زا و  دیامن ، يریگولج  ًادیدش  هک  تسا  مزال  یمالـسا  تموکح  رب  هکلب  هدـش  یهن  اهنت  هن  ...و  ردـخم  داوم  هب  دایتعا  قالخا و  دـض 

رگا هک  دنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنـشاب و  هتـشاد  عاضوا  رب  یمومع  تراظن  هک  تسا  بجاو  مدرم  مومع  رب  رتالاب  نیا 
میهد رارق  یسررب  دروم  ار  گرزب  هفیظو  ود  نیا  تقد  اب 

.تشاد دنهاوخ  طیحم  يزاسکاپ  رد  یساسا  شقن  عیسو  گرزب و  هفیظو ي  ود  نیا  يارجا  مینیب  یم 

هناخ ي نوچمه  رظن  کی  زا  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یگرزب  هعماج  تسا ، یعامتجا  دوجوم  کی  ناسنا  رتنـشور : ترابع  هب   
یکاپان و  دـنک ، یم  کمک  وا  یکاپ  هب  طیحم ، هعماج و  یکاپ  دـیآ ، یم  باسح  هب  وا  هناـخ ي  میرح  نوچمه  نآ  میرح  تسا و  وا 

.دیامن یم  کمک  وا  یکاپان  هب  هعماج 

.تسا هدش  یهن  نآ  زا  ًادیدش  مالسا  رد  دزاس  هدولآ  ار  هعماج  ّوج  هک  يراک  ره  لصا  نیمه  يور   

.دشاپ یم  اج  همه  رد  ار  هانگ  رذب  هدیدرگ و  هانگ  ندش  يداع  بجوم  اریز  تسا ، يدرف  هانگ  زا  رتدب  بتارم  هب  یعامتجا  هانگ   

44 ص :

ج 2 ص 511. راحبلا ، هنیفس  ( 204 - 1
ج 5 ص 63. یفاک ، عورف  ( 205 - 2
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ریگارف نآ  ياه  هلعش  هنرگ  دومن و  هرصاحم  ای  شوماخ  ار  نآ  دیاب  ددرگ ، نشور  یشتآ  هعماج  زا  يا  هطقن  رد  رگا  لاثم : ناونع  هب   
.دنازوس یم  ار  هعماج  همه ي  هدش و 

: دندومرف دندز و  لاثم  نینچ  ار  یعامتجا  هانگ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   

يا هشیت  يدرم  نایم  نیا  رد  .دـمآرد  تکرح  هب  ایرد  رد  یتشک  تسـشن و  دوخ  ياج  رد  سک  ره  دـندش و  یتشک  رب  راوس  یعمج   
مدوخ ياج  اجنیا  تفگ  خساپ  رد  ینک ؟ یم  راک  هچ  دنتفگ : وا  هب  تخادرپ ، دوب  هتـسشن  هک  یلحم  نآ  ندرک  خاروس  هب  تشادرب و 

.مهد ماجنا  هک  مدازآ  دهاوخب  ملد  راک  ره  دشاب  یم 

تکاله هب  هدش و  قرغ  نارگید  وا و  هنرگو  دـنبای  یم  تاجن  یتشک  نانیـشنرس  ریاس  مه  وا و  مه  دـنریگب  وا  تسد  زا  ار  هشیت  رگا   
.دنسر یم 

نیا یتشز  هجرد  اب  نمـض  رد  میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  هدرـشف  روطب  دـندرگ  یم  طیحم  یهابت  بجوم  هک  ار  یناـهانگ  کـنیا   
: میوش یم  انشآ  ناهانگ 

هانگ ندومن  راکشآ  فلا -   

: میناوخ یم  رون  هروس ي  هیآ 19  رد   

« هرخآلاو اینّدلا  یف  ٌمیلأ  باذَع  مَهل  اونمآ  َنیّذلا  یف  هشِحافلا  عیشَت  نأ  نوُّبُحی  َنیِّذلا  ّنإ   »

« .تسا ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  يارب  یکاندرد  باذع  دبای  عویش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد  اه  یتشز  دنراد  تسود  هک  یناسک   »

ریبعت نیا  دوب ، دـهاوخ  كاندرد  باذـع  بجوم  دـسرن  لمع  هلحرم ي  هب  هچرگ  نتـشاد  تسود  نیا  دـیوگ : یم  هیآ  هکنیا  بلاـج   
ندـیناشوپ نآ  ياه  هار  زا  یکی  میتسه ، ملاس  هعماج  ناهاوخ  رگا  لاح  ره  هب  .تسا  هانگ  عویـش  زا  زیهرپ  رد  دـیکات  تیاـهن  رگناـیب 

: دییامرف هجوت  ریز  تایاور  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  دندرگن ، يداع  دنوش و  هدرمش  گرزب  ناهانگ  ات  تسا  هانگ 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 1 

« اهئدتبُمَک ناک  هشِحاف  عاذأ  نَم   »

« .تسا هداد  ماجنا  ار  نآ  شدوخ  هک  تسا  یسک  دننامه  دهد ، عویش  ار  یتشز  راک  هک  یسک   »

: دندومرف زین  - 2 

(206 «) هل روفغم  اهب  رتتسملا  لوذخَم و  هئّیّسلاب  عیذُملا  هنسَح و  نیعبَس  لدعی  هنسْحلاب  رتَتسُملا   »

دورطم لوذـخم و  دـهد  رـشن  ار  هانگ  هک  سکنآ  تسا و  هنـسح  داتفه  ربارب  ایر ) زا  يرود  رطاخب   ) کین راک  هدـننک  ناهنپ  شاداپ   »
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« .تسا یهلا  شزرمآ  لومشم  دراد  یم  ناهنپ  ار  هانگ  هک  سکنآ  تسا و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 3 

(1)« هریبک نیعبس  هیلع  رتسی  نا  نمؤملل  بجی   »

« .دناشوپب هریبک  هانگ  داتفه  ات  ار  رگید  نمؤم  ناهانگ  هک  تسا  بجاو  نمؤم  رب   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4 

: سک هس  زا  یکی  دروم  رد  زج  مراد ، دیما  تخانش  ار  ام  قح  هک  یصخش  رد  تما  نیا  وفع ) تاجن و   ) دروم رد  نم   »

(2)« .دهد یم  ماجنا  اراکشآ  ار  دوخ  هانگ  هک  يراکهنگ  یناسفن 3 - ياه  سوه  ياونمه  رگمتس 2 - ناطلس  - 1 

: دندومرف زین  - 5 

(3)« هبیغ هل و ال  همرح  الف  هقسفب  قسافلا  رهاج  اذا   »

« .تسین مارح  زین  وا  تبیغ  درادن و  یمارتحا  دهد  ماجنا  اراکشآ  ار  دوخ  هانگ  راکهنگ  هک  یماگنه   »

.تسا هدومن  راکشآ  هانگ  هک  تسا  يدروم  نامه  رد  روظنم  هتبلا   

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 6 

45 ص :

ج 1 ص 598. راحبلا ، هنیفس  ( 207 - 1
ج 73 ص 355. راحب ، ( 208 - 2

وا هیبنت  بیدأت و  رد  ییازـسب  شقن  دـنکن ، مارتحا  رهاجتم  راکهانگ  هب  نمؤم  رگا  یتسارب  و  ج 2 ص 361 . راحبلا ، هنیفس  ( 209 - 3
.تشاد دهاوخ 
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(1)« اهعاذأ هئّیس  يار  نإو  اهنفد  هنسح  يار  نإ  ...رِکام  لیلَخ  نم  َکب  ُذوعأ  ّینإ  مهّللا   »

یم شاف  ار  نآ  دید  يدب  راک  رگا  و  دـناشوپب ، ار  نآ  دـید ، یکین  راک  هاگره  هک  ...مرب  یم  هایپ  وت  هب  رگ  هلیح  تسود  زا  ایادـخ !  »
« .دزاس

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 7 

هناهب هار  ات  دننک ، رـشتنم  ار  نارگید  هانگ  هک  دنراد  تسود  ناراکهنگ  « » رذـعلا مهل  عستیل  سانلا  بیاعم  هعاشا  نوبحی  بویعلا  وذ   »
(2)« .ددرگ رتزاب  ناشدوخ  هانگ  يارب 

.تسا قرف  دنک  یم  هانگ  اراکشآ  هک  يراکهنگ  اب  دنک  یم  هانگ  هنایفخم  هک  يراکهنگ  نیب  یهقف  ماکحا  رد  ددعتم  دراوم  رد   

: دیامرف یم  تاداس  مهس  فرصم  رد  هرس  سدق  ماما  ترضح  هنومن ، ناونع  هب   

ءارغالا ناودعلا و  مثالا و  یلع  هناعا  عفدلا  یف  ناک  نا  زاوجلا  مدع  يوقی  لب  رئابکلاب  رهاجتملا  کتهتملا  یلا  عفدلا  مدـع  طوحالا   »
(3)« حیبقلاب

هک تسا  نیا  يوقا  هکلب  دنهدن  دنک  یم  هریبک  هانگ  اراکشآ  تسا و  خاتـسگ  هک  يدیـس  هب  ار  تاداس  مهـس  هک  تسا  نآ  طایتحا   »
« .دشاب تشز  راک  هب  ندنکفا  زواجت و  هانگ و  رب  کمک  وا  هب  تاداس  مهس  نداد  رد  هاگره  تسین  زیاج 

: دیامرف یم  ...و ) دوهی  نایحیسم و   ) باتک لها  دروم  رد   و 

تـشوگ ندروخ  انز و  اراکـشآ ، يراوخبارـش  دـننام  هاـنگ  هب  رهاـظت  نیملـسم  روضح  رد  اـهنآ  هک  تسا  نآ  هّمذ  طیارـش  زا  یکی   »
(4)« .دیامنن مرحم  نانز  اب  جاودزا  كوخ ،

، دـنا هدرک  ریگتـسد  هدروخ  بارـش  ای  هدرک  انز  هک  یـسوجم  ای  یحیـسم  اـی  يدوهی  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  یـصخش   
: دومرف تسیچ .؟ شمکح 

ماـکح یلا  اوـعفر  اذا  نیملـسملا  راـصما  ریغ  یف  وا  نیملـسملا  راـصما  نم  رـصم  یف  کـلذ  اوـلعف  اذا  نیملـسملا  دودـح  هیلع  ماـقی   »
(5)« نیملسملا

ریغ رد  ای  هداد و  ماجنا  نیملسم  ياهرهش  زا  يرهش  رد  ار  ناهانگ  نیا  وا  هک  یتروص  رد  دنزاس ، یم  يراج  وا  رب  ار  مالـسا  دودح   »
« .دنا هدروآ  نیملسم  ياه  یضاق  دزن  ار  اه  نآ  یلو  هداد  ماجنا  اهنآ  رهش 

دهاوخ دح  يارجا  بجوم  مه  باتک  لها  زا  یتح  دنتسه  دح  ياراد  هک  یناهانگ  هب  رهاظت  هک  تسنآ  رگنایب  تیاور  ماکحا و  نیا   
.دوش یم  ماجنا  اراکشآ  هک  تسا  یناهانگ  هب  طوبرم  دح  يارجا  دش و 
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: دینک هجوت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالک  نیا  هب  نایاپ  رد   

(6)« هروعلا رتسی  هوفهلا و ال  نع  وفعی  نم ال  سانلارش   »

« .دناشوپ یمن  ار  بیع  درذگ و  یمن  شزغل  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب   »

.تسا ینلع  هانگ  باکترا  يارب  يا  هنیمز  یباجح ، یب  هانگ و  هب  مدرم  قیوشت  اشحف و  داسف و  زکارم  داجیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب   

يرد هدرپ  ییایح و  یب   ب - 

يایح دـیاب  طیحم  نتـشادهگن  كاپ  يزاسکاپ و  يارب  اذـل  تسا ، ایح  هدرپ  ندرک  هراپ  یمرـش و  یب  طیحم  یهاـبت  لـماوع  زا  یکی   
.درک ظفح  ار  یمالسا 

.دنراد طیحم  يزاس  ملاس  رد  يرثوم  شقن  مادک  ره  دوخ ، دزن  رد  ایح  مدرم ، ربارب  رد  ایح  ادخ ، ربارب  رد  ایح   

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(7)« ءایحلا ّقح  هّللا  نم  اویحتسإ   »

« .دینک ایح  ادخ  زا  لماک  روط  هب   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

46 ص :

ص 101. هحاصفلا ، جهن  ( 210 - 1
ص 288. ررغ ، تسرهف  ( 211 - 2

ج 1 ص 365. هلیسولاریرحت ، ( 212 - 3
ج 2 ص 501. هلیسولا ، ریرحت  ( 213 - 4

ج 18 ص 338. هعیشلا ، لئاسو  ( 214 - 5
رکذ راکشآ ، هانگ  شنزرـس  رد  تیاور  دنچ  هریبک ، هب  هریغـص  هانگ  لیدبت  یـسررب  رد  ًالبق  .) ج 1 ص 446 مـکحلا ، ررغ  ( 215 - 6

( .تسا هانگ  هب  رهاجت  دنک  یم  هریبک  هب  لیدبت  ار  هریغص  هانگ  هک  يدراوم  زا  یکی  میتفگ  دش و 
ص 86. هعیرشلا ، حابصم  ( 216 - 7
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(1)« هّللا نم  ییحتسی  مل  ساّنلا  نم  ییحتسی  نم ال   »

« .دنک یمن  ایح  ادخ  زا  دنک  یمن  ایح  مدرم  زا  هک  یسک   »

: دندومرف زین   و 

(2)« کسفن نم  کئایحتسا  ءایحلا  نسحأ   »

« .دشاب یم  تدوخ  زا  يایح  ایح ، نیرتوکین   »

ایح هلاسم  نآرق و   

: دننام هدمآ  نایم  هب  نخس  ایح  دروم  رد  نوگانوگ  تاریبعت  اب  نآرق  رد   

(. ماعنا 108 ، ) نابز رد  ایح  - 1 

(. بازحا 32 ، ) نتفگ نخس  زرط  رد  ایح  - 2 

(. صصق 25 ، ) نتفر هار  رد  ایح  - 3 

(. بازحا 53 ، ) ینامهم سلاجم  رد  تکرش  رد  ایح  - 4 

(. رون 30 و31 ، ) ندرک هاگن  رد  ایح  - 5 

(. هرقب 273 ، ) يداصتقا روما  رد  ایح  - 6 

(. رون 59 و58 ، ) لزانم هب  دورو  رد  ایح  - 7 

بجوم ددرگ  تیاعر  ًالمع  دوش و  هجوت  شداعبا  مامت  رد  ایح  کین  تفـص  هب  هدومرف  مالـسا  هک  هنوگنآ  رگا  هکنآ : نخـس  هاتوک   
.دوب دهاوخ  طیحم  داسف  هدنهد ي  شرتسگ  زاس و  هنیمز  ایح  زرم  نتسکش  هکنانچ  ددرگ ، یم  طیحم  يزاسکاپ 

ندوب یچاشامت  یتوافت و  یب   ج - 

ربارب رد  مدرم  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هعماج  رد  هاـنگ  قیوشت  بجوم  و  دـنز ، یم  نماد  طـیحم  داـسف  هب  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی   
.دنشاب یچاشامت  توافت و  یب  دوش  یم  ماجنا  طیحم  رد  هک  یناهانگ 

داـهج و و  يّربت » ّیلوت و   » قیمع هفیظو  ود  و  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » مهم هضیرف ي  ود  هدرتسگ  قیقد و  روتـسد  اـب  مالـسا   
رد قیقد  تراظن  اب  هکلب  دنشابن ، توافت  یب  یچاشامت و  نآ  ياهدادیور  هعماج و  هب  تبسن  هک  دهد  یم  روتسد  دوخ  ناوریپ  هب  عافد 
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يرای هب  لمع  هدیقع و  رد  (3) و  .دندرامگ تمه  اه  یکین  شرتسگ  هب  دنیامن و  يریگولج  داسف  هنوگ  ره  زا  دـنبای و  روضح  هنحص 
يرازیب ادخ  نانمشد  زا  .دنزادرپب و  ّیلوت »  » ادخ ناتسود 

.دنیوج يّربت » »

هدرتسگ و قیمع و  رایـسب  تدم  زارد  رد  طیحم  یکاپ  ياتـسار  رد  هک  نانآ ، هار  یلمع  دییات  ندیزرو و  نابوخ  هب  قشع  ینعی  ّیلوت   
.دوب دهاوخ  شخب  هجیتن 

.نارگمتس ناقساف و  اب  ییانتعا  یب  رهق و  ینعی  يّربت   

هک دهاوخ  یم  اهنآ  زا  دیکات  اب  دنک و  یم  یهن  ندوب  یچاشامت  یتوافت و  یب  زا  ار  ناملسم  درف  ره  یمالسا  گرزب  تاروتـسد  نیا   
طیحم يزاسکاپ  ياتسار  رد  ناکما  دح  نیرخآ  ات  دنبای و  روضح  هنحص  رد  نآ  زا  يریگولج  يارب  دننک و  یگداتسیا  هانگ  ربارب  رد 

.دنشاب يدج  اشوک و 

هانگ هب  تیاضر   د - 

شیادـیپ و رد  ییازـس  هب  شقن  تسا و  هانگ  یعامتجا  زاس  هنیمز  لماوع  زا  زین  هانگ  ربارب  رد  یـشوماخ  راکهنگ و  ِهانگ  هب  تیاضر   
.دراد هانگ  رارمتسا 

لتاق امـش  ، » دیامرف یم  دندوب  یـضار  ناشدادـجا  یـشُک  ربمایپ  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نامز  نایدوهی  هب  دـنوادخ   
.تسا هدمآ  نارمع  لآ  هیآ 183  رد  بلطم  نیا  هکنانچ  دیتسه »!

اب درک و  یفرعم  لتاق  دندوب  دونـشخ  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هب  ناشیا  رـصع  رد  هک  ارنانآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
(4) .دهد یم  رارق  نیلتاق  فص  رد  ار  ناسنا  لتق ، هب  تیاضر  دومرف : روکذم  هیآ  هب  دانتسا 

47 ص :

ج 2 ص 566. همکحلا ، نازیم  ( 217 - 1

ج 2 ص 566. همکحلا ، نازیم  ( 218 - 2
.میا هتفگ  نخس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  باتک  نیا  ياه  لصف  رد  ( 219 - 3

ج 11 ص 412و509. هعیشلا ، لئاسو  ( 220 - 4
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همه هب  ار  هقان  نتشک  دومن و  باذع  لومشم  ار  دومث  موق  همه  دنوادخ  دوب  رفن  کی  لتاق  هکنیا  اب  حلاص  هقان ي  نتـشک  نایرج  رد   
(1)« اهورَقَعَف : » دومرف هداد و  تبسن  اهنآ  ي 

: دیامرف یم  عوضوم  نیا  نییبت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

« اضِّرلاب هوّمَع  اَّمل  باذعلاب  هّللا  مهَّمَعف  دحاو  ٌلجر  َدومث  َهَقان  رَقَع  اّمنا  و   »

« .دندوب یضار  نآ  هب  همه  هک  ارچ  درک  تازاجم  ار  موق  نآ  همه ي  دنوادخ  اما  دروآرد  ياپ  زا  رفن  کی  ار  حلاص  هقان ي   »

: میزادرپ یم  تیاور  هس  رکذ  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد  تایاور   

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 1 

(2)« هب اضرلا  مثا  هب و  لمعلا  مثا  نامثا  لطاب  یف  لخاد  لک  یلع  مهعم و  هیف  لخادلاک  موق  لعفب  یضارلا   »

راک رد  هک  سکنآ  دراد و  تکرـش  تلاخد و  موق  نآ  راک  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دشاب  یـضار  یتیعمج  راک  هب  هک  سکنآ   »
« .هانگ هب  تیاضر  هانگ  یکی  لمع و  هانگ  یکی  دنک : یم  هانگ  ود  دراد  تلاخد  لطاب 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 2 

تـسا یـسک  دننام  دشاب  یم  رفنتم  نآ  زا  یلو  تسا  رـضاح  رظان و  هانگ  رانک  رد  هک  سکنآ  دوش  رادیدپ  نیمز  رد  یهانگ  هاگره   »
رد هک  تسا  یسک  دننام  تسا  یـضار  دونـشخ و  نآ  هب  یلو  تسا  رود ) و   ) بیاغ هانگ  زا  هک  یـسک  .تسا و  بیاغ  هانگ  نآ  زا  هک 

(3)« .تسا کیرش  رضاح و  هانگ  نآ  ماجنا 

: میناوخ یم  نیعبرا  ترایز  رد  هلمج  زا  اه  همانترایز  زا  یضعب  رد  - 3 

« هب ْتَیضرَف  کلذب  تعِمَس  هُّما  هّللا  نَعل   »

« .دش یضار  نآ  هب  دینش و  ار  وت  لتق  نایرج  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ   »

ملظ هانگ و  هب  کمک   ه -

تهج رد  راکهنگ  ملاظ و  هب  کمک  هک  ارچ  تسا  ملظ  رب  تناعا  ددرگ  یم  هانگ  شرتسگ  ثعاب  هک  یعامتجا  ياـه  هنیمز  زا  یکی   
یب ًالثم  دـش ، دـهاوخ  رگید  ناـهانگ  شیادـیپ  هاـنگ و  شرتسگ  ساـسا  نیمه  دـیامن و  یم  رت  خاتـسگ  رتدـنمورین و  ار  وا  شهاـنگ 

ثعاب دـشاب ، کمک  هنوگره  دـننک ، یباـجح  یب  عوضوم  هب  کـمک  رگید  دارفا  رگا  هک  تسا  یعاـمتجا  ناـهانگ  زا  یکی  یباـجح 
ثعاب زین  هانگ  نیا  دوخ  درک ، دهاوخ  هنخر  اج  همه  رد  يداع  تروص  هب  هدش و  نآ  شرتسگ 

.تسا رگید  ناهانگ  هب  کمک 
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.تسا هدومن  دکوم  ياهرادشه  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدرک  یهن  ملاظ  تناعا  صوصخب  هانگ و  هب  کمک  زا  ًادیدش  مالسا   

: دینک هجوت  هطبار  نیا  رد  نآرق  تایآ  هب  کنیا   

(4)« ناودُعلا ِمثِالا و  یلَع  اونواعَت  يوقّتلا َو ال  ِّربلا و  َیلع  اونواعَت   »

« .دنیکن يراکمه  يدعت  هانگ و  هار  رد  زگره  دینک و  يرای  ار  رگیدکی  يوقت  کین و  ياهراک  رد   »

شخب دوش  يراددوخ  متـس  هانگ و  رد  يراکمه  زا  دشاب و  هدـنزاس  تبثم و  کین و  ياهراک  رد  يراکمه  هعماج ، رد  رگا  یتسارب   
.دیآ یم  لمع  هب  يریگولج  يرایسب  ناهانگ  زاو  دبای  یم  ناماس  اه ، یناماسبان  زا  یمهم  رایسب 

(5)« راّنلا مکّسمَتف  اوملظ  َنیّذلا  َیلا  اونَکَرت  و ال   »

« دریگارف ار  امش  خزود  شتآ  دوش  یم  بجوم  هک  دینکن  هیکت  ناملاظ  رب   »

اب ار  دوخ  دنویپ  هنوگره  دیـشاب و  رذـحرب  نآ  زا  تسا و  مرج  ناملاظ  هب  تیاضر  راهظا  یتسود و  يراکمه ، لیامت ، هنوگره  ینعی   
.دینک عطق  اهنآ 

48 ص :

.14 سمش /  157 و  ءارعش /  ، 65 دوه /  ( 221 - 1
ج 11 ص 411. هعیشلا ، لئاسو  تمکح 154 ، هغالبلا ، جهن  ( 222 - 2

ج 11 ص 410. هعیشلا ، لئاسو  ثیدح 223 ، هحاصفلا ، جهن  ( 223 - 3
.2 هدئام /  ( 224 - 4

.113 دوه /  ( 225 - 5
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(1)« نیِملاّظلا موَقلا  عم  يرکِّذلا  دعب  دُعْقَت  الف   »

« .نیشنم رگمتس  موق  اب  هجوت  زا  دعب   »

(2)« ًاروفک وا  ًامثآ  مهنم  عطت  و ال   »

« .نکن تعاطا  يرفاک  راکهنگ و  چیه  زا  و   »

ناـملاظ و هب  کـمک  زا  یهن  رگناـیب  هدـمآ  عبتتـال » اوعیطتـال ، عطتـال ،  » ياـه هژاو  نآ  رد  هک  یتاـیآ  ماـمت  نآرق  رد  یلک  روـط  هـب   
.تسا ناراکهنگ 

هب اجنیا  رد  هک  هدـش  یهن  ملاظ  اب  تدـعاسم  هنوگره  هانگ و  هب  کمک  زا  نوگانوگ  تاریبعت  نیوانع و  اب  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد   
: دوش یم  هدنسب  ریز  ناونع  دنچ  رکذ 

ادخ تمحر  زا  هدیـشوک و  مالـسا  مده  رد  دهدب ، هانپ  وا  هب  ددنخب و  شیور  هب  ای  دنک و  مارتحا  ار  يراذـگ  تعدـب  هک  یـسک  - 1 
(3) .تسا رودب 

راوج رد  تسا و  کیرـش  وا  لمع  هانگ  رد  دیامن  ینتورف  وا  ربارب  رد  ای  دنک و  حدـم  ار  وا  ای  دـشاب  ملاظ  ياقب  ناهاوخ  سکره  - 2 
(4) .دوب دهاوخ  منهج  رد  نوعرف ) هملظم  لالد   ) ناماه

روشحم كوخ  تروص  هب  تمایق  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـسیونب ، ملاظ  نارادـمامز  ناریگب  قوقح  تسیل  رد  ار  دوخ  مان  هک  یـسک  - 3 
(5) .دنک یم 

(6) .تسا هریبک  ناهانگ  زا  رگمتس  رادمامز  هرهچ  هب  هجوتاب )  ) هاگن - 4 

(7) .تسا ادخ  نعل  لومشم  شا  هدنریذپ  تسا و  ملظ  هب  کمک  ملاظ  رابرد  تعامج  تماما  شریذپ  - 5 

(8) .تسا رفک  دح  رد  مالسا  نانمشد  هب  هحلسا  نتخورف  هانگ  - 6 

، دندرک مهارف  ملق  رتفد و  اهنآ  يارب  هک  نانآ  یتح  نیملاظ  ناراکمه  دنیاجک  نیملاظ و  دنیاجک  دننز  یم  ادـص  تمایق  زور  رد  - 7 
(9) .دندرگ یم  خزود  دراو  مه  اب  اهنآ  همه  هک 

(10) .تسا تازاجم  نیرتدیدش  اب  خزود  هب  دورو  ثعاب  ملاظ  رادمامز  روتسد  يارجا  - 8 

، نابهگن روگنا ، تخرد  زرواشک  زا : دنترابع  هک  درک  تنعل  ار  بارش  راکردنا  تسد  هورگ  هد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 9 
(11) .راوخبارش هد و  بارش  هطساو ، رجات ، رادیرخ ، هدنشورف ، لاّمح ، نآ ، هدننک  هیهت 

ناطلس رادید  دصق  هب  اریز  ناوخب  مامت  ار  تزامن  دومرف : دندیسر  شتمدخ  هک  يرفاسم  ود  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 10 
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(12) (. تسا تیصعم  رفس  ترفس  و   ) .يا هدمآ 

ره يارب  يراـق  نآ  زا  نآرق  عمتـسم  نینچمه  دریگ و  یم  رارق  نـعل  دروـم  راـب  هد  یفرح  ره  يارب  رگمتـس  راـبرَد  نآرق  يراـق  - 11 
.تسا نعل  لومشم  رابکی  فرح 

(13): دینک هجوت  ریز  بلاج  ناتساد  هب  ثحب  نیا  لیمکت  يارب   

ماما زا  تفگ : نم  هب  دوب ، هیما  ینب  رابرد  ياه  یشنم  زا  دوب  نایعیـش  زا  هکنیا  نیع  رد  هک  متـشاد  یتسود  دیوگ : یم  هزمح  نب  یلع   
ترـضح نآ  روضح  هب  مه  اب  و  متفرگ ، هزاجا  وا  يارب  ماما  زا  نم  .مورب  شروضح  هب  اـت  ریگب  هزاـجا  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هاگنآ  تسشن ، يرانک  رد  درک و  مالس  دش ، دراو  متسود  یتقو  میدیسر 

بناج زا   ) نم زا  يزور  هکنیا  زا  دمآ و  متـسدب  يرایـسب  تورث  اهنآ  يایند  زا  مدوب  هیما  ینب  نادنمراک  زا  یکی  نم  مدرگ ! تیادـف   
( متسه بیات  نامیشپ و  ( ؟ منک هچ  لاح  .مدوب  لفاغ  دننک ، یم  تساوخزاب  ادخ )

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

زا عافد  هب  دـش و  یمن  هدروآ  اهنآ  يوس  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  دـنتفای و  یمن  تباتک  يرگ و  یـشنم  يارب  ار  یناسک  هیما  ینب  رگا   
رگا و  دنریگب ) دنتسناوت  یمن  و   ) .دنتفرگ یمن  ام  زا  ار  ام  قح  اهنآ  دومن ، یمن  تکرـش  اهنآ  تعامج  رد  دیگنج و  یمن  یـسک  اهنآ 

ناشتـسد هب  هک  يرادـقم  زج  دـندش و  یمن  تنکم  تورث و  همه  نآ  ياراد  اهنآ  دـنداد ، یمن  اـهنآ  هب  دوخ  ياـه  هتخودـنا  زا  مدرم 
.دنام یمن  یقاب  هدیسر 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  متسود   

49 ص :

.68 ماعنا /  ( 226 - 1
.24 ناسنا /  ( 227 - 2

ج 1 ص 44و45. لمجلاراصق ، ( 228 - 3
ج 12 ص 134-133. هعیشلا ، لئاسو  ( 229 - 4
ج 12 ص 134-133. هعیشلا ، لئاسو  ( 230 - 5

ج 75 ص 374. راحب ، ( 231 - 6

ج 75 ص 381. راحب ، ( 232 - 7
ج 12 ص 71. هعیشلا ، لئاسو  ( 233 - 8

ج 12 ص 131. هعیشلا ، لئاسو  ( 234 - 9
ج 12 ص 130. هعیشلا ، لئاسو  ( 235 - 10
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ج 12 ص 165. هعیشلا ، لئاسو  ( 236 - 11
ج 5 ص 510. هعیشلا ، لئاسو  ( 237 - 12

ج 75 ص 380. راحب ، ( 238 - 13
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؟ مراد لابو  رزو و  همه  نیا  زا  يزیرگ  هار  ایآ  مدرگ  تیادف   

؟ یهد یم  ماجنا  میوگب  وت  هب  ار  وت  هفیظو  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

.يرآ درک : ضرع  متسود   

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

رگا نادرگزاـب و  شناـبحاص  هب  ار  لاوـما  نآ  یتخانـش  ار  شناـبحاص  رگا  نک  یـسررب  يا  هدروآ  تسدـب  هار  نیا  زا  هک  ار  هـچنآ   
.هدب هقدص  اهنآ  ضوع  یتخانشن  ار  شنابحاص 

«. هنجلا هللا  یلع  کل  نمضا  اناو   »

« .موش یم  نماض  تیارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  تشهب  تروص  نیا  رد   »

.منک یم  لمع  دوخ  هفیظو  هب  متفرگ و  ار  دوخ  میمصت  درک  ضرع  ماما  هب  یتدم  زا  سپ  درب و  ورف  نابیرگ  رد  رس  متسود   

جراـخ دوـب ، هدروآ  تسدـب  هیما  ینب  راـبرد  زا  هک  ار  تورث  زا  هچنآ  تشگزاـب  هفوـک  هب  اـم  اـب  متـسود  دـیوگ : یم  هزمح  نب  یلع   
فرصم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روتسد  ياتسار  رد  ار  لاوما  نآ  ام  دروآ و  نوریب  شندب  زا  دوب  هدیشوپ  هک  ار  یسابل  یتح  .تخاس 

یهاـم دـنچ  .میداتـسرف  شدزن  میدـیرخ و  ساـبل  وا  يارب  اـم  هک  يروط  هب  تشاذـگن ، يزیچ  شدوـخ  يارب  وا  میدوـمن و  میـسقت  و 
ار وا  متفر  وا  دزن  نم  يزور  ات  میتفر  یم  شتدایع  هب  دش و  رامیب  وا  هک  تشذگن 

: تفگ نم  هب  درک و  زاب  ار  شمشچ  مدید  حور  عزن  لاح  رد 

« کبحاص هّللاو  یل  افو  یلع  ای   »

.درک افو  نم  دروم  رد  تشهب ) تنامض   ) شا هدعو  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  وت  رورس  ادخ  هب  دنگوس  یلع ! يا   

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  متفر و  هنیدـم  هب  ًادـعب  میدرپس  كاخ  هب  زامن  نفک و  لسغ و  زا  سپ  ار  وا  تفر ، ایند  زا  سپـس   
: دومرف نم  هب  میوگب  ینخس  هکنآ  یب  .مدیسر 

« کبحاصل هّللا  انیفو و  یلعای   »

« .میدرک افو  وت  تسود  دروم  رد  دوخ  هدعو ي  هب  ادخ  هب  دنگوس  یلع  يا   »

(1) .داد نم  هب  ار  ربخ  نیا  شگرم  ماگنه  متسود  ادخ  هب  دنگوس  يدومرف ، تسرد  موش  تیادف  متفگ :  

راکهنگ قیوشت   و - 
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، تسا راکهنگ  قیوشت  طیحم ، یهابت  هانگ و  یعامتجا  ياه  هنیمز  زا  یکی  هک  دـیآ  یم  تسدـب  زین  عوضوم  نیا  هتـشذگ  بلاطم  زا   
.دزاس یم  هانگ  صیرح  هکلب  قاتشم  ار  رگید  دارفا  وا و  دهد و  یم  رپ  لاب و  وا  هب  دشاب  هک  یناونع  ره  تحت  وا  قیوشت  هک  ارچ 

: دینک هجوت  ریز  تایاور  هب  ددرگ  نشور  رتشیب  بلطم  نیا  هکنیا  يارب   

: دیامرف یم  نینچ  رتشا  کلام  هماندهع  زا  يزارف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  - 1 

دارفا هک  دوش  یم  بجوم  اهنآ  اب  يواسم  دروخرب  اریز  دنـشاب  يواسم  ترظن  رد  راکدـب  صخـش  راکوکین و  صخـش  دـیابن  زگره   »
راتفر شلمع  قباـطم  اـه  نیا  زا  مادـکره  اـب  دـندرگ ، قیوشت  ناشدـب  راـک  رد  ناراکدـب  دـنوش و  لـیم  یب  دوخ  یکین  رد  راـکوکین 

(2)« .نک

: دندومرف زین  - 2 

(3)« دسح وا  ّیع  قاقحتسالا  نع  ریصقتلاو  قلم  قاقحتسالا  نم  رثکاب  ءانثلا   »

« .دشاب یم  تداسح  ای  یگدنامرد  یگتسیاش ، زا  رتمک  تسا و  یسولپاچ  قلمت و  یگتسیاش  زا  شیب  ندرک  فیرعت  شیاتس و   »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 3 

(4)« برلا بضغ  شرعلا و  زتها  رجافلا  حدم  اذا   »

« .دنک مشخ  راگدرورپ  دیآرد و  هزرل  هب  ادخ  شرع  دوش ، دیجمت  حدم و  راکهنگ  مدآ  هک  یتقو   »

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 4 

50 ص :

ج 12 ص 144. هعیشلا ، لئاسو  ج 2 ص 108-107 ، راحبلا ، هنیفس  ( 239 - 1
همان 53. هغالبلا ، جهن  ( 240 - 2

تمکح 347. هغالبلا ، جهن  ( 241 - 3
ج 2 ص 528. راحبلا ، هنیفس  ( 242 - 4
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(1)« بارتلا نیحاّدملا  هوجو  یف  اوثحا   »

« .دیشاپب كاخ  دننک  یم  دیجمت  حدم و  ناراکهنگ  زا  هک  اهنآ  تروص  هب   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 5 

(2)« هرهفکم هوجوب  یصاعم  لها  یقلن  نا  هللا  لوسر  انرما   »

« .مینک دروخرب  دولآ  مشخ  هتفرگ و  هرهچ  اب  ناراکهنگ  اب  هک  داد  روتسد  ام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   »

ور ریز و  شمدرم  رـس  رب  ار  رهـش  نآ  ات  داتـسرف  يرهـش  مدرم  يوس  هب  ار  هتـشرف  ود  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  - 6 
زا یکی  .تسا  زاین  زار و  عّرـضت و  اعد و  لاح  رد  هک  دندید  ار  يدرم  دندش  هناور  رهـش  نآ  يوس  هب  هتـشرف  ود  نآ  یتقو  .دننادرگ 
یم زاین  زار و  دناوخ و  یم  ار  وت  وت ، هدنب  مدید  یلو  متفر  رهـش  نآ  يوس  هب  نم  ایادخ ! درک : ضرع  تشگزاب و  ادخ  يوس  هب  اهنآ 

: دومرف وا  هب  دنوادخ  .دنک 

(3)« طق یل  ًاظیَغ  ههجَو  رّعمتی  مل  لجر  اذ  ناف  هب  کترما  امل  ضما   »

نیگمـشخ هتفرگ و  سوبع و  راکهنگ ) ربارب  رد   ) ار شا  هرهچ  نم  رطاخب  زگره  درم  نآ  اریز  هدـب  ماجنا  مداد  نامرف  وت  هب  ار  هچنآ   »
« .تسا هدومنن 

وا راکهنگ  اب  میالم  دروخرب  ییورـشوخ و  اب  اریز  ددرگ ، راتفرگ  یمومع  يالب  رد  دیاب  زین  اعد  لها  دـباع و  درم  نآ  بیترت  نیا  هب   
.تسا هدرک  قیوشت  ار 

ادخ تساوخب  دشاب و  یم  یمالـسا  گرزب  ضیارف  زا  هک  تسا  رکنم » زا  یهن   » بتارم زا  یکی  قوف  عوضوم  هک  دنامن : هتفگان  هتبلا   
نخـس تسا  هانگ  هدـننک  دوبان  هدـنرادزاب و  لماع  ود  هک  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » هضیرف ود  دروم  رد  دـعب  ياـه  لـصف  رد 

.تفگ میهاوخ 

رد ار  شقن  نیرتـگرزب  دـندرگ  ارجا  تسرد  رگا  دـنراد  مالـسا  رد  هک  یتـمظع  تعـسو و  قـمع و  نآ  اـب  گرزب  هضیرف  ود  نـیا   و 
.تشاد دنهاوخ  یگتخیسگ  راسفا  زا  عامتجا  لرتنک  هعماج و  يزاسهب  يزاسکاپ و 

هارمگ ناربهر  - 2-4 

هانگ هنیمز  دساف  ای  دهعتم  ریغ  نایرجم  هکنانچ  دنتـسه  هانگ  یعامتجا  زاس  هینمز  لماوع  زا  یکی  قیالان  نارادمامز  هارمگ و  ناربهر   
: میناوخ یم  ءارسا  هیآ 16  رد  .دننک  یم  دعاسم  ار 

« ًاریِمدَت اهانرَّمَدف  لوَقلا  اَهیلَع  قَحف  اهِیف  اوُقسفَف  اهِیفرتُم  انِرُما  هَیرَق  ِکلُهن  نأ  اندَرأ  اذإ  َو   »
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نایب رورغ ) توهـش و  تسم  نادـنمتورث   ) نیفرتم رب  ار  دوخ  رماوا  تسخن  مینک ، كاله  ار  يراید  رهـش و  میهاوخب  هک  یماگنه  و   »
« .میبوک یم  مهرد  ًادیدش  ار  اهنآ  دنتفای  تازاجم  قاقحتسا  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  هک  یماگنه  سپ  میراد ، یم 

ار عامتجا  روما  مامز  هک  دنتسه ، ربخ  یب  ادخ  زا  رورغم و  ناراد  هیامرـس  یعامتجا ، دسافم  بلاغ  اشنم  هک  تسا  نآ  رگنایب  هیآ  نیا   
یم هدیـشک  یهابت  داسف و  هب  هعماج  هدرک و  يوریپ  اهنآ  زا  مدرم  دنیامن و  یم  رامثتـسا  رامعتـسا و  ار  نارگید  دنریگ و  یم  تسدـب 

.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  اهنآ  یهلا  باذع  نآ  لابند  هب  دوش و 

: دنا هتفگ  هکنانچ  تشاد ، دنهاوخ  هعماج  داسف  ای  حالصا  رد  يرثؤم  شقن  دنراد  ذوفن  هعماج  رد  هک  اهنآ  لاح  ره  هب   

« .دنتسه دوخ  ناهاش  نید  رب  مدرم  «، » مهکولم نید  یلع  سانلا   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   و 

(4)« مهئابآب مهنم  هبشا  مهئارماب  سانلا   »

« .ناشناردپ هب  ات  دنرت  هیبش  ناشنارادمامز  هب  مدرم   »

: میناوخ یم  لحن  هروس  هیآ 100  رد   

« نوکِرشُم ِهب  مُه  نیّذلا  هنوَّلوَتَی و  َنیذَّلا  یلَع  هناطلُس  اّمنإ   »

51 ص :

ج 12 ص 132. هعیشلا ، لئاسو  ( 243 - 1

ج 11 ص 413. هعیشلا ، لئاسو  ( 244 - 2
رد هک  دراوم  زا  یضعب  رد  هکلب  تسین  اج  همه  رد  راکهنگ  اب  دروخرب  عون  نیا  هتبلا  ج 11 ص 413و414 . هعیشلا ، لئاسو  ( 245 - 3

.تسا هدش  صخشم  یمالسا  هقف 
ج 17 ص 129. میدق ، پاچ  راحب  ( 246 - 4
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یگدنب تعاطا و  رد  ادخ  کیرـش  ار  وا  هک  اهنآ  دنا و  هدـیزگرب  دوخ  یتسرپرـس  هب  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  ناطیـش  طلـست   »
« .دنا هداد  رارق 

هنوگ نیا  تسا و  هانگ  كرش و  هب  هعماج  یگدولآ  بجوم  تفص  ناطیش  ناربهر  ناطیـش و  زا  يوریپ  هک  تسا  نآ  رگنایب  هیآ  نیا   
.دشاب یم  داسف  همشچرس  يوریپ 

: میناوخ یم  فهک  هروس  هیآ 28  رد   

« ًاطُُرف هُرمَا  ناک  ُهاوَه و  عَبَّتا  انِرکِذ و  نَع  هَبلَق  انلَفغأ  نَم  عُِطت  و ال   »

یطارفا ناشیاهراک  دـندرک و  سفن  ياوه  يوریپ  هک  نانامه  نکم  تعاـطا  میتخاـس  لـفاغ  دوخ  داـی  زا  ار  ناـشبلق  هک  یناـسک  زا   »
« .تسا

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(1)« ًالاض ًامامإ  ًاعبّتُم و  يوه  ًاعاطُم و  ًاّحُش  ًاثالَث : یتَُّما  یلَع  ُفاخأ  اّمنإ   »

« .هارمگ ربهر  زا  دوش و  تعاطا  هک  یناسفن  ياه  سوه  زا  دوش و  يوریپ  هک  لخب  زا  مسرت : یم  زیچ  هس  زا  متما  دروم  رد   »

: هک تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نانخس  زا   و 

(2)« هالولا حالصب  ّالا  هیعرلا  حلصت  تسیلف   »

« .نارادمامز نایلاو و  ندش  حالصا  اب  زج  دنوش  یمن  حالصا  مدرم   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

: دریگارف ار  اهنآ  كاندرد  یباذع  دنکن و  كاپ  ار  اهنآ  دیوگن و  نخس  سک  هس  اب  دنوادخ  تمایق  زور  رد   

«. ًابیصن مالسالا  یف  امهل  نا  معز  نم  هللا و  نم  ًاماما  دحج  نم  هل و  تسیل  هللا  نم  هماما  یعدا  نم   »

یسک هدش و  نییعت  ادخ  فرط  زا  هک  دوش  یماما  تماما  رکنم  هک  یـسک  و  دنک ، ادخ  فرط  زا  تماما  ياعدا  غورد  هب  هک  یـسک   »
(3)« .دنراد مالسا  زا  يا  هرهب  هتسد  ود  نیا  دشاب  دقتعم  هک 

ناربهر دش ، دهاوخ  یعامتجا  هانگ  هنیمز  دـشاب  دـساف  رگا  يروشک  گرزب  ربهر  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت   
شقن عامتجا  رد  دوخ  ذوفن  دودح  هزادنا ي  هب  زین...و  لحم  ملاع  نابهد و  رادرهـش ، رادشخب ، رادـنامرف ، رادناتـسا ، دـننام  کچوک 

.دنراد هعماج  رد  رگناریو  بیرخت و  شقن  دنشاب  هارمگ  فرحنم و  رگا  هک  دنراد 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(4)« .نامکاح نید و  ناملاع  .دندرگ  یم  حلاص  متما  دنوش  حلاص  رگا  دساف و  متما  دندرگ  دساف  رگا  نم  تما  زا  فنص  ود   »

نوناـق يارجا  مدـع  دراد و  طـیحم  هعماـج و  یکاـپ  رد  ییازـس  هـب  شقن  زین  نآ  هـک  تـسا  نوناـق  يارجا  رگید  هجوـت  لـباق  هـتکن   
.تشاد دهاوخ  هعماج  داسف  رد  میقتسم  عیرس و  رایسب  شقن  ییازج  نیناوق  صوصخب 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اذل  تسا ، نوناق  يارجا  حلاص  ناربهر  ياه  یگژیو  زا   

(5)« ًاحابص نیعبرأ  رطم  نم  لضفأ  ضرألا  یف  ماقی هللا  دح  هنس و  نیعبس  هدابع  نم  لضفأ  مامإ  هعاس   »

لهچ ندیراب  زا  رتهب  ددرگ  ارجا  نیمز  رد  ادخ  يارب  هک  يدـح  کی  لاس و  داتفه  تدابع  زا  رتهب  لداع  ربهر  يربهر  تعاس  کی   »
« .تسا ناراب  زور 

هـسیاقم بالقنا ) زا  لـبق   ) يولهپ سوحنم  میژر  هعماـج  زورما و  هعماـج ي  نیب  مدوخ  نهذ  رد  مسیون  یم  ار  بلطم  نیا  هک  نونکا   
رد دساف  ناربهر  شقن  یبوخ  هب  مجنـس و  یم  توغاط  نامز  ياشحف  داسف و  رـسارس  طیحم  اب  ار  زورما  ملاس  ًابیرقت  طیحم  منک ، یم 

.مبای یمرد  ار  هعماج  داسف 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(6)« هکورتم هعدب  ایحأ  هذوخأم و  هنس  تامأف  هب  لض  لض و  رئاج  ماما  هّللا  دنع  سانلا  ّرش  ّنإ   »

52 ص :

(. للض .) ج 2 ص 74 راحبلا ، هنیفس  ( 247 - 1
هبطخ 216. هغالبلا ، جهن  ( 248 - 2

ج 1 ص 373. یفاک ، ( 249 - 3
ج 74 ص 154. توریب ، پاچ  راحب  ( 250 - 4

( دیدحتلا باب  . ) ج 7 ص 175 یفاک ، عورف  ( 251 - 5
يدیدح ج 9 ص 261. هغالبلا  جهن  حرش  ( 252 - 6
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تنـس ددرگ  یم  نارگید  یهارمگ  هیاـم ي  تسا و  هارمگ  دوـخ  هک  تـسا  يرگمتـس  ربـهر  ادـخ  هاگـشیپ  رد  اـه  ناـسنا  نیرتدـب   »
« .دیامن یم  هدنز  ار  دنسپان  تعدب  دنک و  یم  دوبان  ار  هدیدنسپ 

هدش قفوم  باحصا  زا  رفن  هد  روضح  كرد  هب  هک  يروهشم  نیعبات  زا  و  دوب ، هتسجرب  فورعم و  ياملع  زا  يرهز  ملـسم  نبدمحم   
اب وا   (1) .دشاب یم  نیتلا ) باب   ) ناتـسربق رد  شربق  تشذـگرد و  دادـغب  رد  يرمق  يرجه  لاس 185  هب  يو  .دـمآ  یم  رامـش  هب  دوب 

دمآ تفر و  اهنآ  رابرد  هب  تفریذـپ و  یم  ار  اهنآ  توعد  یهاگ  دومیپ و  یم  ار  هحماسم  تاشامم و  قیرط  شناـمز ، ياـه  توغاـط 
.درک یم 

ات میزادرپ  یم  نآ  زا  ییاهزارف  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تشون  يا  هدننک  شنزرـس  هدـنبوک و  همان  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   
: میرگنب همان  نیا  هنیآ  رد  ار  مالسا  هاگدید  زا  فرحنم  ملاع  یتشز 

یم هتسیاش  يونعم ) یملع و  تهج  زا   ) ار وت  اهنآ  هک  تسا  نیا  تهج  زا  هن  دنا  هتفرگ  مادختسا  هب  ار  وت  اه ) توغاط   ) اهنآ هکنیا   ...
، دـنا هتفر  تسد  زا  نیتسار  ياملع  دـنراد ، عمط  وت  يایند  هب  نوچ  هکلب  دـنا ، هداد  هار  دوخ  دزن  ار  وت  وت ، یگتـسیاش  رطاخب  دـنناد و 

باوخ زا  ارچ  ...تسا  هداد  دـنویپ  رگیدـمه  هب  ار  اهنآ  وت و  یتسرپ ، ماـقم  اـیند و  بح  هدـش و  بلاـغ  اـهنآ  وت و  رب  یناداـن  لـهج و 
دوخ هابتشا  زا  ارچ  يراد ؟ یمن  رب  رس  یشوگرخ ) )

: ییوگب تحارص  اب  ات  يدرگ ؟ یمنرب 

.ما هدرکن  مایق  لطاب  ندرک  دوبان  ای  ادخ  نید  ندرک  هدنز  يارب  مه  رابکی  لاح  هب  ات  نم  ادخ  هب   

سرت رایـسب  تسا !؟ هداهن  وت  شود  رب  دـنوادخ  هک  شناد  ملع و  تیلوئـسم  نارگ  راـب  هب  تبـسن  وت  یـسانش  قح  تسا  نیا  یتسارب   
: هدومرف اهنآ  هرابرد  دنوادخ  هک  یشاب  یهورگ  نآ  زا  وت  هک  مراد 

(2)« ًاّیَغ نوقلی  َفوسَف  تاوهّشلا  اوعبَّتاو  َهولَّصلا  اوُعاضأ   »

« .دنسر یم  دوخ  یهارمگ  رفیک  هب  يدوز  هب  دنتفر و  اه  توهش  لابند  هب  دندرک و  عیاض  ار  زامن   »

: هدمآ همان  نیا  زا  یتمسق  رد   

یلا ًامّلُـس  مهایالب و  یلا  کیلع  نوربعی  ًارـسج  مهملاـظم و  یحر  کـب  اورادا  ًاـبطق  كولعج  كاـعد  نیح  كاـیا  هئاعدـب  سیل  وا   »
(3)« مهّیغ یلا  ًایعاد  مهتلالض 

يارب یلپ  ار  وت  دنهد و  رارق  دوخ  يرگدادیب  روحم  ایـسآ  بطق  نوچمه  ار  وت  دـنهاوخ  یم  اه  توعد  نیا  اب  هک  تسا  نیا  هن  رگم   »
وت تسدـب  هک  يراک  هتخورف ! نید  ملاع  يا  یـشاب ، ناشتلالـض  يدانم  اه و  یهارمگ  اه و  يورجک  نابدرن  وت  دـنزاس و  ناـشیاهالب 
یم شوپرـس  نانآ  ياه  يراکبارخ  رب  وت  دیآ ، یمن  رب  ناشناراکمه  نیرتدنمورین  ناریزو و  نیرت  صوصخم  هدـهع ي  زا  دـننک  یم 

« ...ییاشگ یم  ناشهاگراب  هب  ار  ماع  صاخ و  ياپ  يراذگ و 
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دب تسود  نیشنمه و  - 3-4 

نداد قوس  يارب  یمهم  لماع  بوخ ، تسود  نیـشنمه و  هکنانچ  .تسا  دـب  تسود  نیـشنمه و  هانگ ، یعامتجا  ياه  هنیمز  زا  یکی   
.تسا کین  ياهراک  يوس  هب  هعماج  درف و 

تسود و دریگ و  یم  رارق  ریثات  تحت  رـشاعم  تسود و  هیحاـن  زا  ناـسنا  هک  هدـش  تباـث  هبرجت  یلمع و  یملع و  رظن  زا  لاـحره  هب   
ناسنا تیصخش  هدنزاس ي  لماع  بوخ  نیشنمه  تسود و  هکنانچ  تسا  ناسنا  تیـصخش  يدوبان  يارب  يرگناریو  لماع  دب  رـشاعم 

.دشاب یم 

باحـصا گس  یلو  .دنیابر  یم  وا  زا  ار  وا  توبن  نادناخ  دنناشک و  یم  هانگ  يوس  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  حون  رـسپ  دـب  ياه  ناسنا   
یم ادـیپ  تیمدآ  کین  يوخ  فهک  باحـصا  نوچ  يزابکاپ  بلق و  شوخ  نامیا و  اب  ناناوج  اـب  زور  دـنچ  تبحاـصم  رثا  رب  فهک 

.دنک

: تسا هدورس  ابیز  ینعم و  رپ  ردقچ  جنس  هتکن  رعاش  نیا  یتسارب   و 

دیاب وت  هب ز  وت  نیشنمه   

دیازفیب نید  لقع و  ار  وت  ات   

: دیوگ یم  رگید  رعاش   و 

دب رای  زا  زیرگ  یم  یناوت  ات   

53 ص :

ج 2 ص 301. باقلالا ، ینکلا و  ( 253 - 1
.59 میرم /  ( 254 - 2

.تسا هدمآ   317 زا ص 313 -  یتنج ) دمحا  همجرت   ) لوقعلا فحت  باتک  رد  همان  نیا  حورشم  ( 255 - 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


دب رام  زا  دوب  رتدب  دب  رای 

دنز ناج  رب  ارت  اهنت  دب  رام   

دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای 

هک تسا  هدش  هداد  هراب  نیا  رد  يا  هدرتسگ  هدنهد و  رادشه  ياه  شرافس  هدش و  عوضوم  نیا  هب  رایـسب  هجوت  تایاور  نآرق و  رد   
: میزادرپ یم  نآ  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  اجنیا  رد 

ره هبقع   (1) .دندوب تسود  مه  اب  یبا »  » و هبقع »  » ياه مانب  هکم  رد  نیکرشم  زا  رفن  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رصع  رد  - 1 
هدرکن مالـسا  لوبق  هکنیا  اب  درک ، یم  توعد  هناخ  هب  ار  دوخ  موق  ناگرزب  داد و  یم  بیترت  ییاذغ  تشگ  یم  زاب  ترفاسم  زا  تقو 

.دیامن تکرش  وا  ياذغ  رد  زین  ترضح  نآ  تشاد  تسود  درک و  یم  توعد  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اما  دوب ،

ار هرفـس  هک  یماـگنه  .درک  توعد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  شموـق و  فارـشا  زا  لوـمعم  قـبط  تشگزاـب و  رفـس  زا  يزور   
: دومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دومن ، رضاح  ار  اذغ  درتسگ و 

« .یهد یهاوگ  نم  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  هکنیا  رگم  مروخ  یمن  وت  ياذغ  زا  نم   »

، دیسر یبُا »  » شتسود شوگ  هب  ربخ  نیا  .درک  مالسا  لوبق  دروآ و  نابز  هب  ار  ترضح  نآ  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  تداهـش  هبقع   
؟! يا هدش  فرحنم  تنید  زا  وت  تفگ : درک و  ضارتعا  هبقع  هب  وا 

مه نم  میوگب  نیتداهـش  هکنیا  زج  دروخب  میاذـغ  زا  دوبن  رـضاح  دـش و  دراو  نم  رب  يدرم  یلو  ما  هدـشن  فرحنم  نم  تفگ : هبقع   
.متفگ نیتداهش  دزیخنرب  نم  هرفس ي  رس  زا  هنسرگ  وا  هکنیا  رطاخب 

.ینک نیهوت  وا  هب  یتسیاب و  دّمحم  ربارب  رد  هکنیا  رگم  موش  یمن  یضار  وت  زا  زگره  نم  تفگ : یبا   

نیملسم گنج  هب  كرش  رکشل  نازابرس  ءزج  ردب  گنج  رد  ماجنارس  درک و  نینچ  دروخ و  ار  دوخ  دب  تسود  نخـس  بیرف  هبقع ،  
تازاجم تشونرس و  دیدرگ و  لزان  ناقرف  هروس ي  ات 29  تایآ 27  .دش  هتشک  دحا  گنج  رد  زین  ّیبُا  شتسود  دش و  هتشک  دمآ و 

(2)؛ دومن نایب  تسا  هدش  فرحنم  دب  تسود  باختنا  رثا  رب  هک  ار  سک  نآ  تخس 

نع ینَّلـضأ  دقل  ًالیلَخ *  ًانالُف  ذِّـختأ  َمل  ینَتَیل  یتَلیَو  ای  ًالیبَس *  لوسّرلا  َعم  ُتذَّـختا  ینَتَیل  ای  ُلوقَی  هیَدَـی  یلَع  ملاّظلا  ّضعَی  َموَی  و   »
« ًالوُذَخ ِناْسنِالل  ُناطیّشلا  ناک  ینئاج و  ذإ  دَعب  ِرکِّذلا 

يا مدوب ، هدیزگرب  یهار  ادخلوسر  اب  شاک  يا  دیوگ : یم  و  دزگ ، یم  نادند  هب  ترسح  تدش  زا  ار  دوخ  تسد  ملاظ  هک  يزور   »
یهاگآ هکنآ  زا  دعب  تخاس ، هارمگ  قح  دای  زا  ارم  وا  .مدرک  یمن  باختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ ) صخـش   ) نالف شاک  نم  رب  ياو 

« .دنک یم  درط  تسار  هداج  زا  ار  ناسنا  هراومه  ناطیش  دوب و  هدمآ  نم  يوس  هب 
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وا یتخبدـب  فارحنا و  ثعاب  باختنا  نیمه  هدرک و  باختنا  دـب  قیفر  هک  تسا  تمایق  رد  وا  لاثما  و  هبقع »  » عضو رگنایب  تایآ  نیا   
.تسا هدش 

: میناوخ یم  ماعنا  هروس ي  هیآ 68  رد  - 2 

« ...هریَغ ثیِدَح  یف  اوُضوخَی  یّتح  مهنَع  ضِرعأَف  اِنتایآ  یف  نوُضوخَی  َنیذَّلا  َتیأر  اذإ  َو   »

« .دنزادرپب يرگید  نخس  هب  ات  نادرگب  يور  اهنآ  زا  يدومن  هدهاشم  دننک  یم  ءازهتسا  ار  ام  تایآ  هک  ار  یناسک  تقو  ره   »

: هک دشاب  یم  ءاسن  هروس  هیآ 140  لبق ، هیآ  ریظن   

« مهلثِم ًاذا  هریَغ  ثیِدَح  یف  اوضوخَی  یّتح  مهَعَم  اودُعقَت  الف   »

« .دوب دیهاوخ  نانآ  لثم  مه  امش  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دنزادرپب  يرگید  نخس  هب  ات  دینیشنن  ادخ  تایآ  هب  ناگدننک  ازهتسا  اب   »

ار يروما  اهنآ  داتسرف ؟ خزود  هب  ار  امـش  يزیچ  هچ  دنـسرپ  یم  نایخزود  زا  نایتشهب  هدمآ : رثدم  هروس ي  ات 45  تایآ 42  رد  - 3 
: دنیوگ یم  هلمج  زا  دننک  یم  رکذ  خساپ  رد 

« نیِضئاخلا َعَم  ُضوَُخن  اّنُک  و   »

« .میدوب ادص  مه  نیشنمه و  لطاب  لها  اب  هتسویپ  ام  و   »

54 ص :

.فلخ نب  یبُا  طبعم و  نبهبقع  ( 256 - 1
ج 7 ص 166. نایبلا ، عمجم  ( 257 - 2
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یم هک  اجنآ  هدش  رکذ  دب  رگاوغا و  نانیشنمه  ادخ ) نانمـشد  « ) هّللا ءدعا   » ياه تازاجم  زا  یکی  تلـصف  هروس ي  هیآ 25  رد  - 4 
: میناوخ

« مهَفلَخ ام  مِهیدیَا و  نیب  ام  مَهل  اونّیَزَف  َءانُرق  مَهل  انْضَّیَق  و   »

« .دنداد هولج  ناشرظن  رد  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  اه  یتشز  نانیشنمه  نآ  میداد و  رارق  یتریس ) تشز   ) نانیشنمه اهنآ  يارب  ام   »

یم ناسنا  يارب  كاندرد  يالب  تازاجم و  کی  دوخ  دب  نیشنمه  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دب و  نانیـشنمه  ءوس  راثآ  رگنایب  هیآ  نیا   
.دشاب

رد ام  هک  دشاب  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دب ، نیـشنمه  باختنا  زا  شنزرـس  دـننام  هک  تسا  یعوضوم  رتمک  زین  یمالـسا  تایاور  رد   
: مینک یم  افتکا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  اجنیا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1 

(1)« هرییغت یلع  ردقی  هیف و ال  هَّللا  یصعی  ًاسلجم  سلجی  نا  نموملل  یغبنی  ال   »

« .درادن ار  سلجم  ندز  مهرب  تردق  وا  و  دوش ، یم  ادخ  تیصعم  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  نمؤم  هک  تسین  راوازس   »

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 2 

(2)« هنیرق هلیلخ و  نید  یلع  ءرملا   »

« .تسا دوخ  نیشنمه  تسود و  نید  رب  ناسنا   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3 

(3)« باّذکلا قمحَالا و ال  رجافلا و ال  یخاوی  نا  ملسملل  یغبنی  ال   »

« .دنک تقافر  وگغورد  قمحا و  و  هزره )  ) رجاف صخش  اب  هک  تسین  راوازس  ناملسم  يارب   »

: دومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما  - 4 

(4)« هرثأ حبقی  هرظنَم و  نسحی  لولسَملا  فیّسلاک  ّهناف  ریرّشلا  هبحاصم  كاّیإ و   »

« .تسا تشز  شرثا  ابیز و  شرهاظ  هنهرب  ریشمش  نوچمه  وا  هک  نک  زیهرپ  راکدب  اب  ینیشنمه  زا   »

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیوگ : یم  يرفعج  رفعج  نب  نامیلس  - 5 
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.تسا نم  ییاد  وا  متفگ : مرگن »؟ یم  بوقعی  نب  نمحرلادبع  دزن  رد  ار  وت  ارچ  « ؟» بوقعی نب  نمحرلادبع  دنع  کتیار  یلام   »

...دراد ادخ  هرابرد  یتسردان  داقتعا  وا  دومرف :  

(5)« هتکرت انعم و  تسلج  اّما  انتکرت و  هعم و  تسلج  اّماف   »

»؟ نک كرت  ار  وا  نیشنب و  ام  اب  ای  نک و  كرت  ار  ام  نیشنب و  وا  اب  ای   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 6 

(6)« رایخالاب نظلا  ءوس  بجوت  رارشالا  هسلاجم   »

« .تسا ناکین  هب  ینامگدب  بجوم  نادب  اب  ینیشنمه   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 7 

هَبَلَـس هرخآلا و  یف  َهبّذَع  اینّدلا و  یف  ّلُذـلا  هّللا  هَسَبلَا  لعفی  ملف  باصتنالا  یلع  ُرِدـقَی  هّمئالا  نم  ماما  هیف  ُّبُسی  سلجم  یف  دـعق  نم   »
(7) انتَفِرعَم » نم  هیَلَع  هب  َّنَم  ام  َِحلاص 

، دورن یلو  دورب  سلجم  نآ  زا  دزیخرب و  دناوت  یم  دنیوگ و  یم  ازسان  ناماما  زا  یماما  هب  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  هک  یـسک   »
يو رب  نآ  نداد  هب  دـنوادخ  هک  یکین  زیچ  نآ  و  دـنک ، باذـع  ار  وا  ترخآ  رد  دـناشوپب و  وا  رب  ایند  رد  ار  تلذ  ساـبل )  ) دـنوادخ

« .دریگب وا  زا  ار  ام  تفرعم  ینعی )  ) هداهن تنم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  - 8 

(8)« هبیر ناکم  موقیالف  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم   »

« .دنیشن یمن  تسا  تمهت  بجوم  هک  یناکم  رد  تسا  دقتعم  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یسک   »

يا : تفگ شمالغ  هب  صخش  نآ  يزور  دندوب ، مه  اب  هراومه  هک  تشاد  یتسود  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  نامعن  نبا  - 9 
نخس و نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیمه  يدوب ؟ اجک  هداز  انز 

55 ص :

(. یصاعملا ح 1 لها  هسلاجم  باب   ) ج 2 ص 374 یفاک ، ( 258 - 1
ج 2 ص 374. یفاک ، ( 259 - 2
ج 2 ص 375. یفاک ، ( 260 - 3
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ج 74 ص 195. راحب ، ( 261 - 4
ج 11 ص 503. هعیشلا ، لئاسو  ج 2 ص 357 . یفاک ، ( 262 - 5

ج 11 ص 506. هعیشلا ، لئاسو  ( 263 - 6
ج 2 ص 379. یفاک ، ( 264 - 7

ج 2 ص 378. یفاک ، لوصا  ( 265 - 8
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: دومرف سپس  دز و  دوخ  یناشیپ  رب  مکحم  درک و  دنلب  ار  شتسد  هک  دش  تحاران  يردقب  دینش  وا  زا  ار  مانشد 

.يرادن يوقت  هک  منیب  یم  کنیا  یلو  متسناد  یم  يوقت  اب  مدآ  ار  وت  نم  یهد ؟ یم  شردام  هب  اوران  تبسن  ایآ  هللا ! ناحبس   

.دشاب یم  تسرپ  تب  تسا و  دنه ) نیمزرس  زا   ) دنس یلاها  زا  مالغ  نیا  ردام  موش  تیادف  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  ماما  تسود   
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .درادن  لاکشا  وا  هبازسان  نیاربانب 

« یّنع ِّحَنَت  ًاحاکن ؟ هما  لکل  نا  تملع  الا   »

!« وش رود  نم  زا  دنراد ؟ جاودزا  نوناق  دوخ  نیب  یتما  ره  یناد  یمن  ایآ   »

(1) .تخادنا ییادج  اهنآ  نیب  گرم  هک  یتقو  ات  دنشاب ، مه  اب  وگازسان )  ) تسود نآ  اب  ماما  مدیدن  زگره  سپ  نآ  زا   

یعامتجا ياه  تیمورحم  - 4-4 

هیاپرب و  ادـخ ، يارب  ناشیاهراک  هک  يدارفا  .تسا  یعاـمتجا  ياـه  یگدزاو  اـه و  تیمورحم  هاـنگ ، یعاـمتجا  ياـه  هنیمز  زا  یکی   
دورطم و دوخ  هعماج  زا  رگا  يدارفا  نینچ  تسا ، اهنآ  یتخبدـب  یتخبـشوخ و  راـیعم  هعماـج  بیذـکت  فیرعت و  و  تسین ، صـالخا 
رد دروآ و  یم  دوجو  هب  توادع  هنیک و  اهنآ  رد  هدـقع  نیمه  و  دـننک ، یم  ینیب  مکدوخ  ساسحا  تراقح و  هدـقع  دـندرگ ، هدزاو 

.دنوش یم  هداد  قوس  نوگانوگ  ناهانگ  يوس  هب  هجیتن 

یلـصا هیاپ  یلو  .ددرگ  زاب  دوخ  يوج  هب  هتفر  بآ  ات  دـننک  ناربج  هدوب و  هچ  هک  دـننک ، یـسررب  ار  دوخ  یگدزاو  للع  اهنآ  دـیاب   
.مییامن میظنت  صالخا  ساسا  رب  ار  نامیاهراک  هک  تسا ، نیا  حالصا 

ناهانگ هب  هک  دندش  وخ  هدـنّرد  ناشیرپ و  يا و  هدـقع  نانچنآ  یعامتجا  یگدزاو  نیا  رثا  رب  يدارفا  هدـش  هدـید  رایـسب  خـیرات  رد   
.دنتشگ هدولآ  یکانرطخ 

.دیاین راب  يا ، هدقع  ات  دشاب ، وا  ياه  تیمورحم  ناربج  رطاخ  هب  میتی ، هب  مارتحا  لیلد  دیاش   

زا یهن  دارفا و  هب  تشز  مان  تبـسن  زا  یهن  اهنآ و  راکفا  هب  مارتحا  مدرم و  اب  تروشم  هب  مالـسا  شرافـس  لـلع  زا  یکی  دـیاش  زین   و 
.دشاب تراقح  هدقع  ندشن  رادیدپ  يارب  ...و  رگیدکی  ندرک  هرخسم 

: دومرف یفعج  رباج  شا  هتسجرب  نادرگاش  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

یتسه يدـب  مدآ  وت  دـنیوگب : دـنوش و  عمج  وت  رهـش  لها  مامت  رگا  هک  ینامز  اـت  دوب  یهاوخن  اـم  تسود  وت  هک  نادـب  رباـج ! يا   »
يراد هضرع  نآرق )  ) ادـخ باـتک  رب  ار  دوخ  عضو  هکلب  يوشن  لاحـشوخ  یتسه  یبوخ  مدآ  وت  دـنیوگب  همه  رگا  يوشن و  نیگمغ 
قاتشم نآرق  هچنآ  رد  یتسه و  لیم  یب  تسا  لیم  یب  نآرق  هچنآ  رد  يراد و  یم  رب  ماگ  نآرق  طخ  رد  هک  یتفای  نینچ  ار  دوخ  رگا 

شاب و راوتسا  یشاب  یم  فیاخ  هداد  رادشه  هچنآ  زا  ینآ و  قاتشم  زین  وت  تسا  نآ 
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(2) .دناسر دهاوخن  یبیسآ  وت  هب  دنیوگب  وت  هرابرد  مدرم  هچنآ  تروص  نیا  رد  هک  وت  هب  داب  هدژم 

رد نخـس  نیا  هک  میمهف  یم  مینک  تقد  رگا  هک  هدومرف ، ییاوتحم  رپ  یلاع و  سرد  نخـس و  هچ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  یتسار  هب   
.دراد رارق  یلاع  رایسب  حطس 

هانگ یناور  ياه  هنیمز  - 23

هانگ یناور  ياه  هنیمز  یسانش »  هانگ 

تاداـقتعا رثا  رب  اـی  بذاـک  یعونـصم و  ياـه  جـنر  اـهراشف و  رثا  رب  ناـسنا  هک  تسا  یناور  ياـه  هنیمز  هاـنگ  ياـه  هـنیمز  زا  یکی 
.دیدرگ دهاوخ  فلتخم  ناهانگ  زاس  هنیمز  یناور  ياه  هدیدپ  نیمه  دوش و  یم  يدب  هیحور  تلاح و  ای  هدقع و  ياراد  حیحصان 

ار ناسنا  رگید  روما  قیوشت و  ياج  هب  دارفا  ریقحت  ای  يراوخ و  تلذ و  هب  نداد  نت  حیحـصان و  ياهراشف  و  اجبان ، ياه  يریگتخـس   
.تسه كانرطخ  ناهانگ  شریذپ  يارب  يدعاسم  هنیمز  وا  دوجو  رد  درک  ادیپ  يا  هدقع  تلاح  ناسنا  یتقو  .دروآ  یم  راب  يا  هدقع 

56 ص :

ج 11 ص 331. هعیشلا ، لئاسو  ( 266 - 1
ج 2 ص 691. راحبلا ، هنیفس  ( 267 - 2
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؛ دوش هجوت  ریز  روما  هب  دیاب  عوضوم  لیلحتو  هیزجتو  حیضوت  يارب   

.ناسنا تزع  تیصخش و  فلا -   

 . ناسنا تیصخش  یبوکرس  ریقحت و   ب - 

.زیارغ بوکرس  يداصتقا و  ياهراشف   ج - 

.هدوهیب بذاک و  يوزرآ  دیما و   د - 

ناسنا تزع  تیصخش و  - 1-5 

مسج رظن  زا  ناسنا  تسا ، هدیرفاین  ناسنا  زا  رترب  ار  يدوجوم  چیه  دنوادخ  تسا ، تادوجوم  دبـس  رـس  لگ  یتسه  ناهج  رد  ناسنا   
.تسا ناوارف  ياه  ییاناوت  اهدادعتسا و  ياراد  حور  رظن  زا  دشاب و  یم  رتبلاج  يرگید  زا  کی  ره  هک  تسا  یناوارف  تازایتما  ياراد 

: میناوخ یم  ءارسا  هروس  هیآ 70  رد  نآرق  رد   

« ًالیضفت انقلخ  نّمم  ریثک  یلع  مهانلّضف  تابّیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و  ّربلا و  یف  مهانلمح  مدآ و  ینب  انمّرک  دقل  و   »

هب هزیکاپ  ياه  يزور  عاونا  زا  میدرک و  لمح  راوهر ) ياه  بکرم  رب   ) ایرد یکـشخ و  رد  ار  اهنآ  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  ینب  ام   »
« .میدیشخب يرترب  دوخ  تاقولخم  زا  يرایسب  رب  میداد و  يزور  اهنآ 

: تسا تمارک  عون  ود  ياراد  ناسنا   

هب و  دراد ، يرترب  ناگتـشرف  رب  تادوجوم و  همه  رب  رظن  نیا  زا  ناـسنا  و  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  قوف  هیآ  رد  هک  یتاذ  تمارک  - 1 
.درادن ار  زایتما  نیا  يدوجوم  چیه  هک  تسا  يدادعتسا  هنیمز و  ياراد  تهج  نیا  زا  ناسنا  رگید  ترابع 

: میناوخ یم  تارجح  هروس  هیآ 13  رد  هکنانچ  دراد ، ناسنا  کین  لامعا  يوقت و  هب  یگتسب  هک  یباستکا ، تمارک  - 2 

« مُکاقتَا ِهّللا  َدنِع  مُکَمَرکَا  َّنِا   »

« .دشاب یم  امش  نیرتراکزیهرپ  ادخ ، هاگشیپ  رد  امش  نیرت  یمارگ  ًاعطق   »

هدجـس ي ار  ادخ  ینعی  دننک  هدجـس  مدآ  رطاخب  ات  داد  نامرف  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  هک  تسا  یحطـس  رد  ناسنا  يرترب  تسادـق و   
(1) .تسا هدیرفآ  يرترب  دوجوم  نینچ  وا  هک  دنیامن  رکش 

ناسنا ندرمـش  کچوک  ریقحت و  هکنانچ  تسا  دارفا  هب  نداد » تیـصخش   » تیادـه تیبرت و  مهم  ياه  هویـش  زا  یکی  هک  اجنآ  زا   و 
هنومن ناونع  هب  دنوش ؛ یم  روآدای  ار  ناسنا  حور  تمظع  تیصخش و  هراومه  تایاور  نآرق و  تسوا ، فارحنا  مهم  لماوع  زا  یکی 
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: دینک هجوت  تایاور  نیا  هب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1 

(2)« اهب الا  اهوعیبتالف  هنجلا  الا  نمث  مکسفنال  سیل  هنا   »

« .دیشورفن تشهب  زا  رتمک  اب  ار  نآ  درادن  ییاهب  تشهب  زج  امش  دوجو  هک  دینادب   »

: دندومرف يرگید  نخس  رد   و 

« ربکَالا َُملاعلا  يَوَطنِا  کیف  ریغَص و  ٌمرِج  َّکنا  ُمَعَزتَا   »

« .تسا هتفهن  گرزب  ناهج  وت  دوجو  رد  هکلب )  ) یتسه یکچوک  دوجوم  هک  ینک  یم  نامگ  وت  ایآ   »

: دندومرف زین  و  - 2 

(3)« هردق فرعی  مل  ؤرما  کله   »

« .دش كاله  تخانشن  ار  دوخ  ردق  هک  سکنآ   »

: دیامرف یم  زین  - 3 

تلاهج ینادان و  يارب  دسانشب و  ار  دوخ  ردق  هک  تسا  یسک  اناد   » (4)« هردق فرعی  الَا  ًالهج  ءرملاب  یفک  هردق و  فرع  نم  ملاعلا   »
« .دسانشن ار  دوخ  ردق  هک  سب  نیمه  ناسنا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 4 

(5)« هدح زواجتی  هردق و ال  فرعی  نا  دبعلا  معن   »

57 ص :

.تسا هدمآ   116 هط /  61 و  ءارسا /  34 و  هرقب /  رد  هدجس  نامرف  ( 268 - 1
تمکح 456. هغالبلا ، جهن  ( 269 - 2
تمکح 149. هغالبلا ، جهن  ( 270 - 3

هبطخ 16. و  هبطخ 103 ، هغالبلا ، جهن  ( 271 - 4
ج 2 ص 777. مکحلا ، ررغ  ( 272 - 5
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« .دهنن ارف  اپ  دوخ  تیصخش  زرم  زا  دسانشب و  ار  دوخ  شزرا  هک  سکنآ  تسا  يا  هدنب  وکین   »

ناسنا تیصخش  ریقحت  - 2-5 

اجنیا رد  تسا  ناسنا  تیصخش  یبوکرس  ریقحت و  هانگ ، ياه  هنیمز  زا  یکی  هک  میتفگ  هانگ ، یگداوناخ  ياه  هنیمز  یسررب  رد  ًالبق   
؛ مینک یم  تعانق  هاتوک  حیضوت  هب  تبسانم  هب  زین 

کی هکنانچ  دیامن ، یمن  دوبان  تسپ  یفارحنا و  ياه  هار  رد  ار  دوخ  میظع  تیصخش  زگره  دسانشب ، ار  دوخ  تیـصخش  ناسنا  رگا   
.دنک یمن  ضوع  خولک  کی  اب  ار  الط  هکس 

: دندومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما   

(1)« ایندلا هیلع  تناه  هسفن  هیلع  تمرک  نم   »

« .ددرگ شزرا  یب  شرظن  رد  ایند  يدام  روما  دراد  یمارگ  ار  دوخ  سفن  هک  یسک   »

تسا یفارحنا  تسپ و  روما  هب  شیارگ  یتسرپایند و  هنیمز ي  ناسنا  تیصخش  ندومن  بوکرس  هک  دوش  یم  هدافتسا  ترابع  نیا  زا   
.دیامن یمن  اه  یتسپ  ریسا  ار  ناسنا  نآ  هب  هجوت  تیصخش و  ظفح  یلو 

يوس هب  ار  ناسنا  یعیبط  روط  هب  دوش ، یم  داجیا  ناسنا  تیـصخش  هب  یهاگآان  ریقحت و  رثا  رب  هک  تراقح  هدقع  دوبمک و  ساسحا   
.دهد یم  قوس  تسپ  ياهراک  هنوگره  ناهانگ و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

(2)« هسفن یف  هدجی  لذ  نم  ءرملا  قافن   »

« .دبای یم  شدوخ  رد  وا  هک  تسا  يدوبمک  تلذ و  رطاخ  هب  ناسنا  قافن   »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(3)« هسفن هناهم  نم  الا  بذاکلا  بذکیال   »

(.« دنک یم  ساسحا  (و  .تسه شدوخ  رد  هک  يا  یتسپ  رطاخب  رگم  دیوگ  یمن  غورد  وگغورد ،  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

تلذ و رطاخ  هب  رگم  دنک  یمن  یگماک  دوخ  یهاوخ و  دوخ  سکچیه   » (4)« هسفن یف  اهدجو  هلذ  نم  الا  ربجت  وا  ربکت  دحا  نم  ام   »
« .دیامن یم  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  هک  يدوبمک 
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ار شدوخ  هک  هدومنن  راذگاو  وا  هب  ار  نیا  یلو  هدرک ، راذگاو  ار  شروما  همه ي  نمؤم  هب  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما   
: دیامرف یم  هک  درادن  هجوت  دنوادخ  نخس  هب  ایآ  دزاس  راوخ  لیلذ و 

(5)« نینمؤملل هلوسرل و  هّزِعلا و  ِهِّللو   »

« .تسا نانمؤم  ادخ و  لوسر  ادخ و  نآ  زا  تزع   »

: دومرف سپس   

(6)« ًالیلذ نوکیال  ًازیزع و  نوکی  نا  یغبنی  نمؤملاو   »

« .دشابن لیلذ  و  دشاب ، زیزع  نموم  هک  تسا  راوازس   »

زیارغ بوکرس  يداصتقا و  ياهراشف  - 3-5 

اه هتساوخ  زیارغ و  هب  هجوت  مدع  يداصتقا و  ياهجنر  اهراشف و  ددرگ  یم  ناسنا  رد  دوبمکو  هدقع  شیادیپ  بجوم  هک  یلماوع  زا   
.تسا اهزاین  و 

نایغط بجوم  طیرفت  طارفا و  دندرگ ، عابـشا  هنالداع  دح  رد  یعیبط و  روطب  دیاب  هک  تسه  يزیارغ  ناسنا  دوجو  رد  دیدرت  نودـب   
.دیدرگ دهاوخ  هانگ  زاس  هنیمز  شخبنایز و  تروص  ود  ره  رد  هک  دش  دهاوخ  زیارغ  یگدروخرس  ای  زیارغ و 

اذـغ هب  یتقو  دـنا  هدـیدن  یگدـنز  رد  یفاک  ياذـغ  هک  ییاه  مدآ  .دوش  یم  نآ  دـیدش  لمعلا  سکع  ثعاب  رنف  هب  نداد  راشف  ًالثم   
: تفگ یم  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  نادرگاش  زا  (7) و  هزوح ياملع  زا  یکی  .دننک  یم  يروخرپ  دندیسر ،

: دومرف یم  درک و  یم  تحیصن  ار  ام  ماما   

58 ص :

ص 318. لوقعلا ، فحت  ( 273 - 1
ج 2 ص 777. مکحلا ، ررغ  ( 274 - 2

ج 72 ص 249. راحب ، ( 275 - 3
ج 2 ص 312. یفاک /  لوصا  ( 276 - 4

.8 نوقفانم ، ( 277 - 5
ج 5 ص 64. یفاک ، عورف  ( 278 - 6

.ینالیگ يدمحم  هللا  تیآ  ( 279 - 7
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هتـشاد عقوت  مدرم  زا  هک  دوش  بجوم  تسا  نکمم  دراد  رطخ  یگبلط  رد  راشف  .دـیرواین  راشف  ناـتدوخ  هب  .دـینک  یگدـنز  تحار   »
« .دیشاب

.دوشن هدروخرس  بوکرس و  یناسنا  عورشم  ياه  هتساوخ  و  دشاب ، یعیبط  یگدنز  دیاب  لاح  ره  هب   

ساسحا ادابم  ات  ددرگ  نیمات  لاملا  تیب  زا  یفاک  روط  هب  شیگدنز  دنک و  یگدنز  تحار  دیاب  عرش  یـضاق  مالـسا  هاگدید  زا  ًالثم   
.دوش هدولآ  مارح  ياه  لام  يراوخ و  هوشر  هب  نآ  لابند  هب  دنک و  زاین 

: میناوخ یم  فارعا  هروس ي  هیآ 32  رد   

« قزّرلا نم  تابّیَّطلا  هِدابِِعل و  جَرخَا  یَّتلا  هّللا  هَنیز  مّرَح  نَم  لق   »

»؟ تسا هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  هدیرفآ و  دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياه  تنیز  یسک  هچ  وگب   »

( جراوخ هورگ   ) شناراـی اّوک و  نبا  دزن  ار  ساـبع  نب  هّللادـبع  شیومع  رـسپ  جراوخ  هنتف  ناـیرج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما   
یـسابل نینچ  لاح  نیع  رد  یتسه ، ام  درف  نیرتهب  ام  دزن  رد  وت  دنتفگ : وا  هب  دندید ، ار  سابع  نبا  اهنآ  یتقو  داتـسرف ، هرکاذـم  يارب 

!؟ يا هدیشوپ  کین  رخاف و 

: دیامرف یم  نآرق  مینک ، یم  وگتفگ  ثحب و  امش  اب  نآ  هرابرد ي  هک  تسا  یعوضوم  نیتسخن  نیمه  تفگ : اهنآ  هب  سابع  نبا   

: دیامرف یم  زین  و  ...هللا » هنیز  مرح  نم  لق   »

(1)« دجسم لک  دنع  مکتنیز  اوذخ   »

(2) «. دیرادرب دجسم  هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز   »

(3)« هدبع یلع  همعنلا  رثا  يری  نا  بحی  لامجلا و  بحی  لیمج  هللا  نا  : » نینچمه  

« .دشاب راکشآ  شا  هدنب  رب  شتمعن  رثا  هک  دراد  تسود  .دراد و  تسود  ار  ییابیز  تسا و  ابیز  دنوادخ   »

رگید تیاور  دنچ  هب  یهاگن   

ریز تایاور  هب  هراب  نیا  رد  تسا  نادـنزرف  رـسمه و  یگدـنز  هب  ندیـشخب  تعـسو  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هک  يروما  زا  یکی   
: دینک هجوت 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 1 

(4)« هلایع یلع  رتق  مث  هیلع  عسو  نم  انم  سیل   »
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« .دریگ یم  گنت  دوخ  هداوناخ ي  رب  ار  یگدنز  یلو  تسا  یگدنز  تعسو  ياراد  هک  یسک  تسین  ام  زا   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  - 2 

(5)« هتوَم اّونمَتَی  َّالِئل  ِهلایَع  یلع  عِّسُوی  نا  لجرلل  یغبنی   »

« .دننکن ار  وا  گرم  يوزرآ  شا  هداوناخ  دارفا  ات  دهد  هعسوت  ار  شا  هداوناخ  یگدنز  هک  درم  يارب  تسا  راوازس   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3 

نآ شخب  کی  رد  دنک و  تاجانم  ادخ  اب  نآ  شخب  کی  رد  دنک : میسقت  شخبراهچ  هب  ار  دوخ  زور  هنابش  ناسنا  هک  تسا  راوازس   
رد ار  دوخ  یگدنز  زا  یـشخب  دـشیدنیب و  ادـخ  تاقولخم  هرابرد  شخب  کی  رد  دـیامن و  یگدیـسر  دـنک و  باسح  ار  دوخ  لامعا 

(6) .دنارذگب فرصم ) هیهت و   ) یندیشون كاروخ و  روما 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 4 

(7)« مَکِحلا فئارَط  اهل  اوغَتباف  نادبَالا  ّلمَت  امک  ُّلمَت  بولُقلا  هذه  ّنا   »

« .دییوجب اه  لد  نآ  يارب  ار  تمکح  ياه  هزات  سپ  دنوش  یم  هتسخ  اه  ندب  هکنانچ  دنوش  یم  هتسخ  اه  لد  نیا  هک  یتسارب   »

.دیزاس داش  ار  اه  لد  نآ  ابیز  ياه  هفیطل  اب  ینعی   

یگدنز اذـغ و  سابل و  رد  اه  يریگتخـس  زا  يرایـسب  دوش و  عابـشا  عورـشم  روطب  دـیاب  هک  دراد  ییاهزاین  ناسنا  حور  هکنیا  هجیتن   
هار طیرفت  طارفا و  هار  و  تسبوخ ، زیچ  همه  رد  لادتعا  .تسین  تسرد 

59 ص :

.31 فارعا /  ( 280 - 1
ج 6 ص 442. یفاک ، عورف  ( 281 - 2
ج 6 ص 438. یفاک ، عورف  ( 282 - 3

ج 5 ص 135. هعیشلا ، لئاسو  ( 283 - 4

ج 5 ص 135. هعیشلا ، لئاسو  ( 284 - 5
ص 284. ّربش ، قالخا  ( 285 - 6

ج 1 ص 234. مکحلا ، ررغ  ( 286 - 7
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.دش دهاوخ  یناور  تافارحنا  هدقع و  زیارغ و  یگدروخرس  شا  هجیتن  زیارغ  لیطعت  نتفر و  طیرفت  هار  هب  دشاب و  یم  نالهاج 

هدوهیب بذاک و  يوزرآ  دیما و  - 4-5 

یتخبـشوخ و راظتنا  رد  لمع  تکرح و  نودب  ناسنا  هک  تسا  ساسا  یب  هدوهیب و  ياهوزرآ  هانگ  یناور  ياه  هنیمز  زا  رگید  یکی   
محرا  » ادخ دنیوگ  یم  هدـش و  یهانگ  ره  بکترم  دـنوش و  یم  راچد  تلاح  نیا  هب  یتالایخ  دارفا  ًالومعم  هک  دـشاب  یقرت  شاداپ و 

.تسا نیمحارلا »

هانگ ياهرذـب  هک  ار  يراع  یب  یتسـس و  هنیمز  هدرک و  یهت  نورد  زا  ار  ناـسنا  هکلب  تسین  لـماکت  لـماع  اـهنت  هن  دـیما  هنوگ  نیا   
.دنروآ یم  دیدپ  ناسنا  رد  دنتسه ،

: میناوخ یم  هرقب  هروس ي  هیآ 218  رد   

« میحر روفغ  هللا  هللا و  تمحر  نوجری  کئلوا  هللا  لیبس  یف  اودهاج  اورجاه و  نیذلا  اونمآ و  نیذلا  نا   »

دـنراد و راگدرورپ  تمحر  هب  دـیما  اـهنآ  دـنا  هدرک  داـهج  ادـخ  هار  رد  دـنا و  هدومن  ترجاـهم  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  اـهنت   »
« .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ 

.تسا هدمآ  داهج  ترجه و  نامیا ، رانک  رد  دیما  هیآ  نیا  رد   

هدنهد ناکت  ناتساد  کی   

زا دعب  .تسا  يراز  هیرگ و  تاجانم و  زامن و  لوغـشم  هبعک  نادوان  ریز  یـصخش  مدید  متفر  هبعک  رانک  دیوگ : یم  ینامی  سوواط   
هنوگ نیا  ار  امش  ارچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدرک  ضرع  .تسا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مدید  متفر  شیپ  هب  زامن 

: دهد یم  تاجن  ار  امش  زایتما  هس  نیا  یتسه و  زایتما  هس  ياراد  امش  هکنیا  اب  مرگن  یم  ناسرت  نایرگ و 

عیـسو دنوادخ  تمحر  تسا و  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدج  تعافـش  یتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف   
: دومرف خساپ  رد  .تسا 

: دیامرف یم  نآرق  بسن »  » دروم رد  اما  سوواط ! يا   

(1)« نولئاستیال ذئموی و  مهنیب  باسنا  الف  روصلا  یف  خفن  اذاف   »

یمن کمک  ياـضاقت  رگیدـکی  زا  دوب و  دـهاوخن  تماـیق  زور  رد  اـهنآ  ناـیم  رد  یبسن  هنوگچیه  دوش ، هدـیمد  روص  رد  هک  یتقو   »
.درک دهاوخن  ظفح  ارم  بسن  نیاربانب  .دننک »

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  تعافش »  » دروم رد  اما   
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(2)« یضترا نمل  الا  نوعفشی  و ال   »

ادخ فوخ  زا  ارم  تعافش  نیاربانب  .تسا » دونشخ  سک  نآ  زا  دنوادخ  دننادب  هکنآ  رگم  دننک  یمن  یسک  زا  تعافش  ادخ  يایلوا   »
.دیامن یمن  نمیا 

: دیامرف یم  نآرق  ادخ » تمحر   » دروم رد  اما   

(3)« نینسحملا نم  بیرق  هللا  تمحر  نا   »

(290 () تسا تمصع  یلاع  ماقم  روظنم   ) مشاب راکوکین  هک  مناد  یمن  نم  .تسا » کیدزن  ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  ًاعطق   »

: رعاش لوق  هب  دوش و  یمن  نیریش  ناهد  اولح  اولح  اب  هنرگ  و  حلاص ، لمع  نامیا و  رانک  رد  اما  دوب ، راودیما  دیاب  هکنیا  هجیتن   

تسا میرک  راگدرک  هک  تشوگب  هتفر   

ناسحا تمحر و  فطل و  تسا و  وفع  بحاص 

خزود يوس  دشک  یم  هک  ینادن  کیل   

ناطیش تعاطا  راگدرک و  تیصعم 

ج 2 ص 18. رهدلا ، بکاوی  نآرقلا  ( 290

60 ص :

.101 نونمؤم /  ( 287 - 1
.28 ایبنا /  ( 288 - 2

.56 فارعا /  ( 289 - 3
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هانگ یسایس  ياه  هنیمز  - 24

هانگ یسایس  ياه  هنیمز  یسانش »  هانگ 

نیلوئسم نارازگراک و  هب  رتشیب  هک  تسا  هانگ  یسایس  ياه  هنیمز  دوش ، یم  گرزب  ناهانگ  بجوم  یهاگ  هک  ییاه  هنیمز  زا  یکی   
.دوش یم  طوبرم 

: میناوخ یم  هرقب  هروس ي  هیآ 205و206  رد  - 1 

هّزِعلا هتَذَـخأ  هّللا  ِّقتا  َهل  َلیق  اذإ  َو  داسَفلا *  ّبحی  ـال  هّللا  لـسّنلا و  ثرَحلا و  کـِلُهی  اـهیف و  دِـسُفِیل  ِضرـألا  ِیف  یعَـس  ّیلَوت  اذإ  و   »
« داهِملا سِئَبل  َمّنهج و  ُهبسَحَف  مثِالِاب 

یم دوبان  ار  اه  لسن  اه و  تعارز  دننک و  یم  شـشوک  نیمز  رد  داسف  هار  رد   (1) دنوش یم  سیئر  مکاح و  هک  یماگنه  ناقفانم )  »)
یم هاـنگ  هب  ار  اـهنآ  رورغ  تجاـجل و  دیـسرتب  ادـخ  زا  دوش ، هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  .درادـن  تسود  ار  داـسف  دـنوادخ  دـنزاس ،

« .تسا یهاگیاج  دب  هچ  تسا و  یفاک  اهنآ  يارب  خزود  شتآ  دناشک ،

یـسایس لـیاسم  دریگ و  رارق  روـما  سار  رب  رگا  تسا  یناـسفن  ياـه  سوـه  ریـسا  هک  نمؤـم  ریغ  مدآ  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هیآ  نیا   
.ددرگ یم  لسن  تکاله  يزرواشک و  يدوبان  بجوم  دناشک و  یم  یهابت  داسف و  هب  ار  هعماج  دتفیب  شتسدب 

: میناوخ یم  لمن  هروس ي  هیآ 34  رد  - 2 

« نولعفَی کلذک  ّهلذأ و  اهلهأ  هّزعأ  اولعَج  اهودَسفأ و  ًهیرَق  اولخَد  اذا  كولملا  ّنإ   »

نیمه اهنآ  راک  يرآ  دننک ، یم  لیلذ  ار  اهنآ  نازیزع  دنشک و  یم  داسف  هب  ار  نآ  دنوش ، يدابآ  هقطنم  دراو  هک  یماگنه  ناهاشداپ   »
« .تسا

دروم هدرک و  تباث  ار  نآ  هبرجت  تسا و  هدش  باسح  عوضوم  کی  یلو  هدـش ، لقن  ابـس  هکلم  سیقلب »  » نابز زا  هچرگ  نخـس  نیا   
.دوب دهاوخ  يرگناریو  لماع  هنیمز و  وگروز  دبتسم و  نامکاح  تموکح  هک  تسا ، همه  لوبق 

دننام تفرگ  رارق  یفلتخم  ياه  هنحـص  لباقم  یگدـنز  رد  وا  دوب ، گرزب  فورعم و  ناربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  - 3 
ییاراد ترازو  تسپ  رد  يا  هنحص  نادنز و  هنحـص ي  رـصم ، زیزع  خاک  هب  وا  دورو  هاچ ، رد  ار  وا  نتخادنا  و  وا ، هب  ناردارب  يافج 

رارق تسایر  تسپ  رد  هک  یتقو  یلو  تشاد  ییاعد  يا  هنحـص  ره  رد  وا  .دیدرگ  رـصم  روشک  سیئر  مکاح و  رمع  رخآ  رد  هکنیا  ات 
تسویپ و يدبا  کلم  هب  دیاب  هک  تسناد  یم  هراومه  .دشن  تسایر  ریسا  تفرگ 

: دوب نیا  ماگنه  نیا  رد  وا  ياعد  .تسا  یندش  یناف  ایند  تسایر 

« .ناریمب ناملسم  ارم  ایادخ  ، » (2)« ًاِملسُم ینَّفَوت   »
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« .ناریمب متسه  وت  نامرف  ضحم  میلست  هک  یلاح  رد  ارم  «، » ًاملسم ینفوت  : » تفگ دش  سیئر  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  فسوی  يرآ   

نامرف هار  رد  هک  دـنک  یم  ار  اعد  نیا  اذـل  دـنازغلب  زین  ار  فسوی  ياپ  دـناوت  یم  یتح  هک  تسا  كانرطخ  يردـق  هب  تساـیر  ینعی   
.دنامب مدق  تباث  ادخ 

ياه نداد  ناشن  زبس  غارچ  اه و  قرب  قرز و  تسایر و  ياه  هنتف  یلو  دریم  یم  ادـخ  نامرف  ياتـسار  رد  هک  تشادـن  کـش  فسوی   
.دنامب اجرباپ  راوتسا و  اهرطخ  ربارب  رد  هک  تسج  دادمتسا  ادخ  هاگرد  زا  اذل  تسا  كانرطخ  زین  نآ 

: میناوخ یم  صصق  هروس ي  هیآ 83  رد  - 4 

« نیقّتمِلل هِبقاعلا  ًاداسف و  ضرَالا و ال  ِیف  ًاّولُع  َنودیُری  نیذَِّلل ال  اهلعَجن  هرِخآلا  ُراّدلا  کِلت   »

يارب کـین  تبقاـع  دـنرادن و  ار  داـسف  نـیمز و  رد  ییوـج  يرترب  هدارا  هـک  مـیهد  یم  رارق  یناـسک  يارب  ار  ترخآ  يارــس  نـیا   »
« .تسا ناراکزیهرپ 

ار نآ  دـنهاوخ و  یم  تسایر  رطاخب  ار  تسایر  هک  نانآ  تسا و  یبلط  تسایر  زا  يا  هخاش  ییوج  يرترب  هک  تسا  یکاح  هیآ  نیا   
.تشاد دنهاوخن  ترخآ  رد  يا  هرهب  دنا  هداد  رارق  فده 

61 ص :

ج 1. نایبلا ، عمجم  .یتسرپرس  تیمکاح و  ینعم  هب  مه  هدمآ و  ینادرگور  ینعم  هب  مه  یلوت »  » هژاو ( 291 - 1
.101 فسوی /  ( 292 - 2
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: دندومرف ینخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  عیسو  يردقب  هیآ  نیا   

(1)« اهتحت لخدیف  هبحاص  لعن  كارش  نم  دوجا  هلعن  كارش  نوکی  نا  هبجعیل  لجرلا  نا   »

« .تسا هیآ  نیا  لومشم  نیمه  رطاخ  هب  تسا  رتهب  شتسود  شفک  دنب  زا  ششفک  دنب  هک  دوش  یم  داش  ناسنا  هاگ   »

.مومذم تسایر  حودمم و  تسایر  تسا : هنوگ  ود  رب  تسایر   

عقاو فدـه  دوخ  هک  تسا  نآ  مومذـم  تسایر  ددرگ و  لطاب  لاطبا  قح و  قاـقحا  يارب  يا  هلیـسو  هک  تسا  نآ  حودـمم  تساـیر   
.دشاب تافارحنا  سوهواوه و  يارب  یلپ  هدیدرگ و 

.ماقم رطاخ  هب  ماقم  نتساوخ  تسایر و  هب  یگتسبلد  ینعی  تسا  تسایر » ّبح   » هدش تمذم  نآ  زا  تایاور  رد  هچنآ   

: دینک هجوت  تایاور  نیا  هب  رتشیب  حیضوت  يارب   

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 1 

(2)« ءوسلا هالو  نیدلا  اذه  هفآ  هدسفت و  هفآ  ییش  لکل   »

« .دنشاب یم  هتسیاشان  ناربهر  نید  نیا  تفآ  دزاس و  یم  هابت  ار  نآ  هک  تسه  یتفآ  يزیچ  ره  يارب   »

نینچ دوـب  هداد  رارق  ناـجیابرذآ  رادـنامرف  ار  وا  هک  سیق ) نـب  ثعـشا   ) شنارازگراـک زا  یکی  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  - 2 
: تشون

تسا یتناما  هکلب  تسین  نان  بآ و  هلیسو  همقل و  وت  يارب  يرادنامرف   » (3)« هناما کقنع  یف  هنکل  همعطب و  کل  سیل  کلمع  نا  و   »
« .تندرگ رب 

: دومرف ترضح  نآ  دمآ ، نایم  هب  نخس  یبلط  تسایر  صخش  هرابرد  موصعم  ماما  روضح  رد  - 3 

(4)« هسایرلا بلط  نم  ملسملا  نید  یف  ّرضأب  اهؤاعر  قرفت  دق  منغ  یف  نایراض  نابئذ  ام   »

« .تسین ناملسم  نید  رد  یبلط  تسایر  نایز  زا  رتشیب  دنا  هدش  قرفتم  شناناپوچ  هک  يدنفسوگ  هلگ  هب  گرگ  ود  نایز   »

تسرپ قح  زرابم و  یهیقف  لولهب   

لماک فراع  هتسجرب و  ياملع  اهقف و  زا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  صاوخ  زا  نونجم  لولهب  هب  روهـشم  ورمع ، نب  بهو   
رد دوخ  باحصا  اب  دنک ، نییعت  هاضقلا  یضاق  دادغب  يارب  تساوخ  یم  یـسابع ) هفیلخ  نیمجنپ   ) دیـشرلا نوراه  دننک  یم  لقن  دوب ،

نیا یگتـسیاش  لولهب  دننام  سک  چیه  دـنتفگ : همه  درک  تروشم  ددرگ  تواضق  بصنم  راد  هدـهع  هک  يا  هتـسیاش  صخـش  دروم 
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.درادن ار  راک 

ار راک  نیا  تیحالص  نم  تفگ : لولهب  .نک  يرای  تواضق  دروم  رد  ارام  دنمشوه ، هیقف  يا  تفگ : وا  هب  دیبلط و  ار  لولهب  نوراه ،  
.مرادن

.دنناد یم  هتسیاش  راک  نیا  يارب  ار  وت  دادغب  مدرم  مامت  تفگ : نوراه   

زا میوگ ، یم  غورد  ای  مرادـن  تیحالـص  هک  میوگ  یم  تسار  ای  نم  یهگناو  .مرتهاگآ  اـهنآ  زا  مدوخ  هب  نم  اـبجع ! تفگ : لولهب   
ماـقم تیحالـص  وگغورد  مدآ  میوـگ  یم  غورد  رگا  و  مرادـن ، تیحالـص  سپ  میوـگ  یم  تسار  رگا  .تسین  جراـخ  لاـح  ود  نیا 

!!. تشاد دهاوخن  ار  تواضق 

.ینک لوبق  ار  ماقم  نیا  هکنیا  ات  مینک  یمن  دازآ  ار  وت  دنتفگ :  

اجنآ زا  لولهب  .دـنداد  تلهم  وا  هب  .مشیدـنیب  هراـب  نیا  رد  دـیهدب  تلهم  نم  هب  بش  کـی  متـسه  ریزگاـن  هک  نونکا  تفگ : لولهب   
مدرم .دش  رازاب  دراو  دز و  یگناوید  هب  ار  دوخ  تفرگ و  تسد  هب  دنلب  یبوچ  بش  نآ  يادرف  .درب  رـس  هب  ار  بش  نآ  دـمآ و  نوریب 

در نم  ولج  زا  دنز : یم  دایرف  هدش و  نآ  راوس  هتفرگ و  تسد  هب  یبوچ  هدش و  جوعم  جک و  شا  همامع  ابع و  سابل و  لولهب  دـندید 
...دنزن دگل  ار  امش  مبسا  دیوش 

!. تسا هدش  هناوید  لولهب  ترضح  دنتفگ : مدرم   

« اّنم هنیدب  ّرَف  نکل  ّنَج و  ام  : » تفگ نوراه  دیسر ، نوراه  هب  ربخ  نیا   

« .درک رارف  ام  زا  شنید  رطاخ  هب  هلیسو  نیا  هب  هکلب  هدشن  هناوید  وا   »

62 ص :

.هیآ لیذ  عماجلا ، عماوج  ( 293 - 1
ص 478. هحاصفلا ، جهن  ( 294 - 2

همان 5. هغالبلا /  جهن  ( 295 - 3
ج 1 ص 492. راحبلا ، هنیفس  ( 296 - 4
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لوبق هک  تسناد  یم  وا  .دنروآ  رد  دوخ  مادختسا  هب  ار  وا  یسابع  ياه  توغاط  ادابم  ات  درب  رـسب  عضو  نیمه  هب  رمع  رخآ  ات  لولهب   
.دز یگناوید  هب  ار  دوخ  نآ ، زا  تاجن  يارب  تسا  ناهانگ  اه و  تیانج  هنیمز  یتسایر  نانچ 

هانگ يارب  یشارت  لیلد  هیجوت و  - 25

هانگ يارب  یشارت  لیلد  هیجوت و  یسانش »  هانگ 

.تسا ینید  يرادرب  هالک  عون  کی  هانگ  هیجوت  تفگ  ناوت  یم  .تسا  نآ  يارب  یشارت  لیلد  هانگ و  هیجوت  هانگ ، زا  رتدب   

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ   

(1)« هریِذاعَم یقلأ  ول  هَریَصب و  هِسفَن  یلَع  ناسنِالا  َلب   »

« .دشارتب ییاهرذع  دوخ ، يارب  رهاظ  رد  دنچ  ره  تسا ، هاگآ  دوخ  عضو  رب  شدوخ  ناسنا ، هکلب   »

.دنک یم  موکحم  گنرین ، ییورود و  هب  ار  راکهنگ  نادجو ، همکحم  ینعی   

رتدب رذع  نامه  هانگ  هیجوت  دهد ، یم  هولج  ابیز  ار  تشز  دـیامن و  یم  قیوشت  نآ  ماجنا  هب  ار  هعماج  يداع و  ار  هانگ  هانگ ، هیجوت   
.تسا هانگ  زا 

شوپرـس رکف  رد  رگ  هیجوت  یلو  تسا ، هبوت  رکف  رد  ًاـبلاغ  فرتعم ، راـکهنگ  اریز  .تسین  هاـنگ » هیجوت   » ینیگنـس هب  یهاـنگ  چـیه   
.دیامن یم  رت  يرج  رت و  خسار  هانگ  رد  ار  وا  هکلب  تسین ، هبوت  طارص  رد  اهنت  هن  هک  تسا  هانگ  رب  نداهن 

طارـص زا  ار  ماوع  صاوخ و  و  دـنک ، یم  هولج  فلتخم  ياه  تروص  هب  هک  تسا  یمومع  يالب  کی  يراـمیب و  کـی  هاـنگ  هیجوت   
رد ار  اه  تیعقاو  هاگ  ددنب و  یم  راکهنگ  يور  هب  ار  حالصا  ياه  هار  هک  تسا  نیا  نآ  گرزب  رطخ  دیامن و  یم  فرحنم  میقتـسم ،

.دزاس یم  نوگرگد  خسم و  وا  رظن 

نت و  یگدـنز ، نیمات  موزل  ناونع  هب  ار  دوخ  صرح  و  ایح ، هیجوت  اب  ار  دوخ  سفن  فعـض  و  طایتحا ، هیجوت  اـب  ار  دوخ  سرت  ًـالثم   
ناسنا هک  نیا  زا  رتروآ  جنر  يدرد  تبیـصم و  هچ  یتسارب  و  دنک ، یم  هیجوت  ردـق  اضق و  ناونع  هب  ار  دوخ  ياه  یهاتوک  يرورپ و 

!؟ ددنبب دوخ  يور  هب  ار  تاجن  هار  دوخ  تسد  اب  مالسا  دنمشزرا  میهافم  فیرحت  اب 

نامتک ار  قح  هکنیا  دننام  دهد  ماجنا  یعنام  نودب  یتحارب و  ار  هانگ  ات  تسا ، هانگ  يور  نتشاذگ  شوپرس  تقیقح  رد  هانگ  هیجوت   
یم هیدـه  ار  نآ  مان  دـهد و  یم  هوشر  یـصخش  هب  دوخ  موش  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  اـی  دراذـگ و  یم  هّیقت  ار  نآ  ماـن  دـنک و  یم 

.دراذگ

هک یناسک  لثم  هدولآ ، ینطاب  دراد و  یعرش  هدنبیز و  يرهاظ  هک  تسا  نیملسم  دوخ و  لافغا  نداد و  بیرف  عون  کی  هانگ  هیجوت   
.دب داوم  ار  نآ  نورد  دنراذگ و  یم  بوخ  داوم  ار  نآ  يور  يرتشم  بلج  يارب  و  دنشورف ، یم  ییاذغ  داوم 
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ای هویم  هک  دـید  ار  یـصخش  درک ، یم  روبع  هنیدـم  رازاب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   
ار شریز  درک : یحو  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  هظحل  نیمه  رد  .یلاع  بوخ و  ياه  هویم  هچ  هب ، هب  دومرف : وا  هب  دـشورف ، یم  اـمرخ 

الاک نآ  بحاص  هب  دوب ، تسپ  رایسب  هک  دروآ  نوریب  نآ  زا  يرادقم  دراذگ و  نآ  نورد  رد  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نیبب ،
: دومرف

(2)« نیملسُمِلل ًاّشغ  هنایخ و  تعمَج  دق  ّالا و  كارَا  ام   »

« .يا هدرک  عمج  ار  ناناملسم  بیرف  تنایخ و  هکنیا ، زج  ار  وت  منیب  یمن   »

نوگانوگ ياه  هیجوت  - 26

نوگانوگ ياه  هیجوت  یسانش »  هانگ 

: زا دنترابع  نانآ  زا  یخرب  تسا ، نوگانوگ  هانگ ، ماجنا  يارب  تاهیجوت   

.یتدیقع تاهیجوت  - 1 

.یسایس تاهیجوت  - 2 

63 ص :

.15-14 تمایق /  ( 297 - 1
ج 12 ص 209. هعیشلا ، لئاسو  ( 298 - 2
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.یعامتجا تاهیجوت  - 3 

.یناور تاهیجوت  - 4 

.یگنهرف تاهیجوت   5 

.يداصتقا تاهیجوت  - 6 

.یماظن تاهیجوت  - 7 

.رگید تاهیجوت   و 

یتدیقع تاهیجوت  - 27

یتدیقع تاهیجوت  یسانش »  هانگ 

هب هدولآ  ارچ  يدرک ؟ هاـنگ  ارچ  ییوگ : یم  راـکهنگ  هب  یتقو  .تسا  یتدـیقع  تاـهیجوت  زا  یکی  ردـق » اـضق و  ربـج و   » هب داـقتعا   
نینچ مه  ام  دندرک ، نینچ  ام  ناردپ  منک  هچ  دوب ، نینچ  نم  ردق  اضق و  دوب ، نیا  نم  سناش  دیوگ : یم  خساپ  رد  يدش ؟ تارکسم 
لاثما مشاب و  ناوخزامن  مدآ  نم  دوبن  رّدقم  تسا ، دبنگ  رب  ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان  تیبرت  دوش ، گرگ  هداز  گرگ  تبقاع  میدش ،

هدینش رایسب  مدرم ، زا  یضعب  هنازور  ياهوگتفگ  رد  هک  بلاطم  نیا 

.دننک یم  رارف  هفیظو  تیلوئسم و  ماجنا  زا  راتفگ  هنوگ  نیا  اب  هک  دوش ، یم 

: دنیوگ یم  نینچ  دوخ  هئربت  يارب  ناکرشم  دیامرف : یم  دنوادخ   

(1)« ییش نم  انمّرح  انؤابآ و ال  انکرشأ و ال  ام  هّللا  ءاش  ول   »

« .میدرک یم  میرحت  ار  يزیچ  هن  ام و  ناردپ  هن  میدش و  یم  كرشم  ام  هن  تساوخ ، یم  ادخ  رگا   »

هک تسا ، هدمآ  فرخز  هروس  لحن و 20  هروس  هیآ 35  رد  بلطم  نیا  ریظن  .دنهد  یم  تبـسن  ربج ، هب  ار  دوخ  هانگ  بیترت ، نیا  هب   
؛ دنداد یم  همادا  دوخ  هانگ  هب  ربج ، ششوپ  رد  دندوب و  ربج  هب  لیاق  ناکرشم 

(2)« مهاندَبَع ام  نمحّرلا  ءاش  َول  اولاق  و   »

« .میدرک یمن  شتسرپ  ار  اه ) تب   ) اهنآ ام  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  دنتفگ  نانآ   »

: دیوگ یم  اهنآ  رادنپ  هراب ي  رد  دنوادخ   

« نوصُرخَی ّالا  مه  ْنِا   »
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« .دنیوگ یمن  يزیچ  غورد ، زج  اهنآ   »

هیواعم نبدیزی  هیجوت   

نارضاح هب  سپس  دناوخ و  يرعش  دیزی  دندراذگ ، هیواعم  نبدیزی  دزن  ماش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  هک  یماگنه   
:... تفگ درک و  ور 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  دوب  هدناوخن  ار  هیآ  نیا  ایوگ  مرتهب ، دیزی  زا  ندرک  تموکح  يارب  نم  تفگ : یم  رس  نیا  بحاص   

« ...ءاشت نم  ُّلُذت  ءاشت و  نم  ُّزُِعت  ءاشت و  نّمم  کلُملا  عزنَت  ءاشَت و  نَم  کلُملا  ِیتُوت  کلُملا  ِکلام  مُهّللا  لق   »

ار تموکح  یهاوخب  سک  ره  زا  یـشخب و  یم  تموکح  یهاوخب  سک  ره  هب  هک  یتسه  وت  ییوت ، اه  تموکح  کلام  ایادخ  وگب   »
(3) «. ....تلذ یهاوخب  یسک  ره  هب  یهد و  یم  تزع  یهاوخب  ار  سک  ره  يریگ ، یم 

میوش و زیزع  ام  هک  تساوخ  نینچ  ادـخ  دـیوگ : یم  دـعب  دـهد و  یم  ماـجنا  ار  تیاـنج  نیرتگرزب  راوخنوخ ، دـیزی  بیترت ، نیا  هب   
ربج هطـسفس و  هب  دوخ  نیگنن  لامعا  هیجوت  يارب  دراذـگ و  یم  شوپرـس  دوخ  تیانج  يور  رب  هنوگ  نیا  و  ددرگ ، لیلذ  ام  نمـشد 

.ددرگ یم  لسوتم 

64 ص :

.148 هدئام /  ( 299 - 1
.20 فرخز /  ( 300 - 2

ج 6 ص 266. يربط ، خیرات  ج 2 ص 450 . یفاک ، ( 301 - 3
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رایتخا ربج و  هلاسم  هب  یهاگن   

: هک تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  اجنیا  رد  هچنآ  یلو  دراد ، ناوارف  ياـه  ثحب  تسا و  راد  هقباـس  هلاـسم  کـی  راـیتخا  ربج و  عوضوم   
یلو تسین  ام  رایتخا  يور  زا  بلق  تکرح  .تسین  ناسکی  ام  بلق  تکرح  اب  ام  تسد  تکرح  .میتسه  دازآ  باـختنا  رد  اـم  ًانادـجو 

.میتسین هدارالا » بولسم   » تسا ام  رایتخا  هب  ام  تسد  تکرح 

يرتم هد  سپس  يرتم و  یس  ياه  نابایخ  دراو  يرتم  ياه 45  نابایخ  زا  هلول  دیریگب ، رظن  رد  ار  يرهش  یـشک  هلول  لاثم : ناونع  هب   
یم هناخ  دراو  ددرگ و  یم  يرتم  کی  يرتم و  ود  تسب  نب  هچوک  دراو  ماجنارس  يرتم و  راهچ  يرتم و  شش  هچوک  دراو  سپـس  و 
ریش نیا  یلو  تسین ، ام  تسد  رد  اه  هچوک  نابایخ و  ياه  هلول  یـشک و  هلول  ددرگ ، یم  لصو  ضوح  رانک  هلول  هب  يریـش  و  دوش ،

داب و ربا و  .میدنبب  ای  مینک  زاب  همین  مینک ، زاب  تسام  رایتخا  رد 

ام مییوگب  هک  تسا  تسرد  ربج  هن  .تسام  رایتخا  رد  ندروخ  ندروآ و  رد  نان  یلو  تسین ، اـم  راـیتخا  رد  کـلف ، دیـشروخ و  هم و 
نم رایتخا  رد  اه  یـشک  هلول  هک  قوف  لاثم  دننامه  تسام ، رایتخا  رد  زیچ  همه  مییوگب  هک  تسا  تسرد  ضیوفت  هن  و  میرادن ، هدارا 

(1) .تسا نم  رایتخا  رد  بآ  ریش  یلو  تسین 

: دیوگ یم  دنک ، یم  ضرف  هدارالا  بولسم  ار  دوخ  نادجو ، فالخرب  هک  یصخش  دروم  رد  يولوم  لوق  هب   

تخرد يالاب  تفر  رب  یکی  نآ   

تخس هنادزد  ار  هویم  وا  دناشف  یم 

یند يا  : تفگ دمآ و  غاب  بحاص   

ینک یم  هچ  وگب  تمرش  ادخ  زا 

ادخ هدنب  ادخ  غاب  زا  تفگ   

اطع شدرک  قح  هک  امرخ  دروخ  یم 

تخردرب مد  نآ  تخس  شتسب  هب  سپ   

تخس بوچ  ولهپ  تشپ و  رب  شدز  یم 

رادب یمرش  ادخ  زا  رخآ  تفگ   

راز راز  ار  هنگ  یب  نیا  یشک  یم 

شا هدنب  نیا  ادخ  بوچ  زک  تفگ   
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شوخ هدنب  رگید  تشپ  رب  دنز  یم 

وا نآ  ولهپ  تشپ و  قح و  بوچ   

وا نامرف  تلآ  مالغ و  نم 

رایع يا  ربج  زا  مدرک  هبوت  تفگ   

(303) رایتخا تسا  رایتخا  تسا  رایتخا 

: دیوگ یم  هدارا  رایتخا و  ندوب  ینادجو  دروم  رد   

منک نآ  ای  منک  نیا  ادرف  هکنیا   

منص يا  تسا  رایتخا  لیلد  نیا 

هدارا يدازآ  لئالد   

.تسا ام  هدارا  يدازآ  لیلد  هن  ای  میهد  ماجنا  هک  مینک  یم  کش  يزیچ  دروم  رد  ام  هکنیا  دیدرت ؛ - 1 

.میدش یمن  نامیشپ  هنرگو  تسا  ام  رایتخا  يدازآ  لیلد  مینامیشپ  میا  هدرک  هک  يراک  رد  ام  هکنیا  ینامیشپ ؛ - 2 

.دشاب یم  هدارا  يدازآ  لیلد  تیلباق  تسه و  بدا  لباق  صخش  هک  تسا  نآ  لیلد  ندرک  بدا  بیدأت ؛ - 3 

نوچ مینک ، یمن  داقتنا  ودرگ  تخرد  زا  ًالثم  ارچ  تسا ، هدارا  يدازآ  لیلد  مینک ، یم  داقتنا  رگیدـمه  ياهراک  زا  هکنیا  داقتنا ؛ - 4 
.درادن يدازآ  وا 

.میراذگن ربج  ندرگ  رب  ار  هانگ  تیلوئسم ، زا  رارف  يارب  نیاربانب   

ج 5 ص 500. يولوم ، يونثم  ( 303

65 ص :

هیلع قداص  ماما  هدمآ  باب  نیا  ثیدح 13  رد  دوش ، هعجارم  ردـقلاو .) ربجلا  باب   ) ج 1 ص 155 یفاک ، هب  هراـب  نیا  رد  ( 302 - 1
« .نیرمالا نیب  رما  نکل  ضیوفت و  ربج و ال  ال  : » دومرف مالسلا 
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یسایس تاهیجوت  - 28

یسایس تاهیجوت  یسانش »  هانگ 

نیا دنک  تلاخد  تسایس  رد  هک  تسا  نیا  زا  لجا  یناحور  ناش  دنیوگ : یم  هکنیا  اهنآ  زا  یکی  تسا  ناوارف  زین  یسایس  تاهیجوت   
.دنهد همادا  دوخ  یهابت  داسف و  هب  دنوش و  راوس  داُرم  رخ  رب  دوخ  دنیامن و  يوزنم  ار  بوخ  نویناحور  ات  دننک  یم  ار  هیجوت 

هیجوت نیا  اب  .تسا  روذعم  رومام  روذعم ،» روماملا  : » دنتفگ یم  دوخ  هانگ  رب  نداهن  شوپرس  يارب  نارومام  زا  یضعب  هاش  نامز  رد   
.دندز یم  تسد  یطلغ  راک  ره  هب 

تفایرد هک  یقوقح  میهدـن ، رارق  راشف  تحت  ار  مدرم  ام  رگا  تفگ : یم  دوخ  هتـسیاشان  راک  هیجوت  رد  ناروماـم  نآ  زا  یکی  یتح   
!! دراد لاکشا  ًاعرش  ام  يارب  میراد  یم 

عینـش تیانج  هلمج  نیا  اب  دوب .! هداد  روتـسد  نامزاس  دیوگ : یم  یتشک ؟ ار  یفرـشا  هَّللا  تیآ  ارچ  دـنیوگ : یم  تسیرورت  قفانم  هب   
.دنک یم  هیجوت  ار  دوخ 

: هدمآ نآرق  رد  هک  تسا  نامه  نیا   

(1)« الیبسلا انولضاف  انئاربک  انتداس و  انعطا  انا  انبر  اولاق  و   »

« .دنتخاس هارمگ  ار  ام  اهنآ  میدرک و  تعاطا  دوخ  ناگرزب  اسؤر و  زا  ام  ایادخ  دنیوگ : یم  خزود  رد  نارفاک   »

.دوش یمن  هتفریذپ  ادخ  هاگرد  رد  زگره  تاهیجوت  نیا  اما   

هیجوت ار  يدـمع  ياه  یهاتوک  زا  یخرب  دراد ، ار  اضتقا  نیا  بالقنا  تعیبط  هک  هلمج  نیا  رکذ  اـب  یـضعب  دوش  یم  هدینـش  یهاـگ   
فالخ لامعا  يدننک  هیجوت  لکش  نیا  هب  هن  یلو  تسا  اه  يراومهان  زا  یضعب  بجوم  بالقنا  تعیبط  هک  تسا  تسرد  دننک ، یم 

.دشاب نیلوئسم  یضعب 

رارض دجسم  ناراذگ  ناینب  هیجوت   

ابق دجسم  کیدزن  رد  هنیدم  نیقفانم  زا  یعمج  هک  تسا  رارض  دجسم  يارجام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  فورعم  ثداوح  زا   
ات دوب  نیا  ناشفده  یلو  دنزاس  یم  دجسم  مالسا  شرتسگ  يارب  یتح  دنتسه و  مالسا  رادفرط  هک  دننک  دومناو  ات  دنتخاس  يدجـسم 

هدمآ و هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  اهنآ  .دنیامن  تفلاخم  مالسا  تموکح  اب  دننک و  ینکفا  هقرفت  دجسم  شـشوپ  ریز 
: دندرک هیجوت  نینچ  ار  دوخ  هئطوت 

يدجـسم رامیب ، ناناوتان  هداتفا و  راک  زا  نادرمریپ  يارب  میراد  دـصق  ام  تسا ، رود  یبنلا  دجـسم  ات  ملاس  ینب  هلیبق  تنوکـس  لـحم   
عمج دجسم  نیا  رد  دنرادن ، ار  امش  دجسم  هب  ندمآ  تردق  هک  یناراب  ياه  بش  رد  مدرم  ریاس  دنراذگب و  زامن  نآ  رد  هک  میزاسب 
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.دنهد ماجنا  ار  دوخ  یبهذم  مسارم  دنناوخب و  زامن  دنوش و 

.دنرادن تمدخ  یکین و  زج  يرظن  هک  دندرک  دای  دنگوس  یتح  اهنآ   

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دمآ و  شیپ  ترجه ) مهن  لاس   ) كوبت گنج  نایرج  .داد  هزاجا  اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   
هب ار  دوخ  رگ ، هئطوت  نیقفاـنم  دوب ، هدیـسرن  رهـش  هزاورد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زونه  تشگزاـب  ماـگنه  .دـش  كوبت  مزاـع 

زامن نآ  رد  و  دـنک ، حاتتفا  ار  نآ  دـیایب و  دجـسم  نآ  هب  هک  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  هدـناسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دبای تیمسر  زکرم  نآ  ندوب  دجسم  ات  درازگب ،

؛ درک لزان  ار  هبوت  هروس   110 ات تایآ 107  دش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد   

الا اندرأ  نإ  ّنفلحِیل  لبَق و  نم  هلوسر  هّللا و  براح  نَِمل  ًاداصرإ  نینمؤملا و  َنیب  ًاقیرفَت  ًارفک و  ًارارِـض و  ادجـسَم  اوذـّختا  نیذـّلاو   »
« نوبذاَکل مّهنا  دهشَی  هّللا  ینسُحلا و 

یسک يارب  هاگنیمک  نانمؤم و  نایم  هقرفت  و  رفک ، تیوقت )  ) و نیملسم ) هب   ) نایز يارب  دنتخاس  يدجـسم  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ   »
دنوادخ اما  میا ، هتـشادن  تمدخ ) و   ) یکین زج  يرظن  هک  دننک  یم  دای  دنگوس  اهنآ  دوب ، هدرک  هزرابم  لبق  زا  شربمایپ  ادخ و  اب  هک 

« .دنتسه وگغورد  اهنآ  هک  دهد  یم  یهاوگ 

66 ص :
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.دیدرگ یفرعم  رارض  دجسم  ناونع  هب  دجسم  نآ  بیترت  نیا  هب   

هلابز نتخیر  زکرم  ار  نآ  لحم  و  دـندرک ، ناریو  دـندنازوس و  ار  دجـسم  رهاظ  هب  زکرم  نآ  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ   
.تفای نایاپ  زاس ، غورد  رگ و  هیجوت  ناقفانم  نآ  هئطوت  هلئاغ  دنداد و  رارق  هنیدم  ياه 

راتفگ نیا  راتس  تحت  و  ..و ) یناراب  ياه  بش  رد  دجـسم  ناگیاسمه  ناناوتان ، نارامیب ، يارب  دجـسم  نتخاس   ) هیجوت اب  اهنآ  يرآ !  
رارق موجه  دروم  ار  یمالـسا  تموکح  ساسا  و  دـننزب ، تسد  نیملـسم  نیب  هقرفت  ینعی  تیانج ، نیرتگرزب  هب  دنتـساوخ  یم  امنابیز 

رفک رارض و  دجسم  ار  ناشدجـسم  و  درک ، اوسر  ار  اهنآ  يدوزب  نیملـسم  يرایـشه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هک  دنهد ،
(1) .دومن یفرعم  رگ  هیجوت  وگغورد و  ار  اهنآ  دوخ  یفرعم و 

نازیگنا هنتف  هناشن ي   

: دومرف هکنیا  ات  تفگ  یم  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

بآ  ) ذـیبن مان  هب  ار  بارـش  دنرمـش ، یم  لالح  نیغرود ، ياـه  ههبـش  اـب  ار  ادـخ  مارح  هک : تسا  نیا  نازیگنا  هنتف  ياـه  هناـشن  زا   »
گرزب ناهانگ  يور  رب  امن ، رهاظ  تاهیجوت  نیا  اب  ینعی  دنیامن  یم  لالح  تراجت ، مان  هب  ار  ابر  و  هیده ، مان  هب  ار  هوشر  شمـشک )

« .دنهن یم  شوپرس 

گرزب رگ  هیجوت  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  یلع   

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  تموکح  هاگتسد  رد  دوخ ، ماخ  رکف  هب  هکنیا  يارب  وا  دوب ، ناقفانم  زوت  هنیک  نارس  زا  سیق  نب  ثعشا   
هب هیده  مانب  دروآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  درک و  ذیذل  معط و  شوخ  ياولح  زا  رپ  ار  هدیشوپرس  یفرظ  بش  همین  دنک ، ذوفن 

.دش هوشر  هانگ  بکترم  هیده ، ششوپ  تحت  وا  اما  دوب ، هوشر  تقیقح  رد  هکنآ  اب  داد ، مالسلا  هیلع  یلع 

ناهد بآ  اب  ار  نآ  ییوگ  هک  مدـش ، رفنتم  يردـق  هب  نآ  زا  نم  دروآ  ار  اولح  نآ  ثعـشا  یتقو  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   
« ...هقدص ما  هاکز  ما  هلصا  : » متفگ وا  هب  دندوب ، هدرک  ریمخ  رام 

.تسا مارح  ام  رب  هک  هقدص  تاکز و  هقدص ؟ ای  تاکز و  ای  تسا  هیده  ایآ   

« هیده اهنکل  كاذ و  اذ و ال  ال  : » تفگ وا   

« .تسا هیده  هکلب  هقدص ، هن  تسا و  تاکز  هن   »

؟ ییوگ یم  نایذه  يا و  هدش  هناوید  ای  یهد ؟ بیرف  ارم  هک  يا  هدش  دراو  يرگ ) هیجوت  اب   ) ادخ نید  قیرط  زا  ایآ  متفگ : وا  هب   

(2)« ُهتلعَف ام  هریعَش  بلج  اهبلسَا  هلمن  یف  هّللا  َیصعا  نا  یلع  اهکالفَا  تحت  امب  هَعبّسلا  میلاقَالا  ُتیطُعا  َول  هّللا  و   »
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زا يوج  تسوپ  نتفرگ  رب  ار  دنوادخ  هک  دنهد ، نم  هب  تسا  اه  نامسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  ار  هناگتفه  ياه  میلقا  رگا  دنگوس  ادخ  هب   »
نم دزن  دـشاب  یخلم  ناـهد  هب  هک  يا  هدـیوج  گرب  زا  امـش  ياـیند  نیا  .درک و  مهاوـخن  زگره  منک ، یناـمرفان  يا ، هچروـم  ناـهد 

« .تسا رت  شزرا  یبو  رتراوخ 

اب هیدـه و  مان  هب  تساوخ  یم  دوب و  هدروآ  هوشر  هک  یقفانم  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تخـس  يریگعـضوم  تسا  نیا   
.دنادرگرب شدوخ  هب  ار  شیامن  هیده  هوشر ي  و  درک ، درط  ار  وا  هنوگنآ  ترضح  نآ  و  دهدب ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  هیجوت  راتس 

ربمایپ یباحص  رسای  راّمع  دیشک ، لوط  هام  تفرگ و 18  رد  هیواعم  هاپس  مالسلا و  هیلع  یلع  هاپـس  نیب  هک  نیفـص  گنج  نایرج  رد   
رامع هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتـسناد  یم  همه  ناناملـسم  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هاپـس  ءزج  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دومرف

« هیغابلا هئفلا  کلتقت   »

« .دنشک یم  ار  وت  زواجتم  رگمتس و  هورگ   »

تیعمج شناوریپ  هیواعم و  هک  دـش  تباث  دـندوب ، دـیدرت  کش و  رد  هک  نانآ  يارب  و  دیـسر ، تداهـش  هب  نیفـص  گنج  رد  راـمع   
.دنتشک ار  رسای  رامع  اهنآ  اریز  دنهد ، یم  لیکشت  ار  یغای  رگمتس و 

67 ص :
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هیلع یلع  اریز  تسا  هتـشک  ار  رـسای  رامع  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  مـالعا  تخادرپ و  هیجوت  يزادـنا و  طـلغ  هب  رگ  هلیح  هیواـعم   
.درک لافغا  هداد و  بیرف  ار  یهورگ  يرگ  هیجوت  نیا  اب  .تسا و  هدش  وا  نتشک  ببس  هداتسرف و  گنج  نادیم  هب  ار  وا  مالسلا 

سپ دـشاب  تسرد  هیواـعم  نخـس  رگا  دومرف : يزادـنا  طـلغ  نیا  خـساپ  رد  دـش  ربـخ  اـب  هئطوت  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتـقو   
.داتسرف نادیم  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  تسا  هتشک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ار  هزمح  ترضح 

قمحا دنزرف  تفگ : صاعورمع  هب  هک  دیدرگ  نیگمشخ  يردق  هب  هیواعم  .تفگ  هیواعم  هب  ار  خساپ  نیمه  صاعورمع  رسپ  هللادبع   
.نک نوریب  سلجم  نیا  زا  ار  دوخ 

دندوب و هدنمرـش  دـنا  هتـشک  ار  رامع  هکنیا  زا  اهنآ  دوب و  هدرک  فیعـضت  ار  هیواعم  هاپـس  هیحور  رـسای  رامع  ندـش  هتـشک  هکنیا  اب   
وا نایهاپس  هک  دومن  لافغا  نانچ  ار  وا  هاپـس  شنارایتسد  هیواعم و  هیجوت  يزادنا و  طلغ  نیمه  یلو  دندرک  یم  یگدنمرـش  ساسحا 

(1) .تسا هدروآ  نادیم  هب  دوخ  اب  هک  تسا  هتشک  یسک  نآ  ار  رامع  دندز ، یم  دایرف  دندمآ و  نوریب  دوخ  ياه  همیخ  زا 

خیرات ناراوخنوخ  هیجوت   

رگا تشاذـگ  یم  یهوک  رـس  ار  دوخ  ینابرق  یـسک  ره  هک  دوب  مسر  مالـسلا ) هیلع  مدآ  ترـضح  نامز  لثم   ) میدـق ياه  نامز  رد   
.دوبوا ینابرق  در  لیلد  هنرگ  دوب و  ینابرق  یلوبق  لیلد  دنازوس  یم  ارنآ  دمآ و  یم  یشتآ 

، دوخ نافلاخم  اب  گنج  رد  وا  .دوب  خیرات  ریظن  یب  ناراکتیانج  زا  قارع  رد  کلملادبع  راوخنوخ  رادناتسا  یفقث  فسوی  نب  جاجح   
ار هبعک  دوب  هدرک  بصن  هک  یقینجنم  اب  درکن و  هجوت  هبعک  تمرح  هب  دندش ، هدـنهانپ  هبعک  مارحلا و  دجـسم  هب  نافلاخم  هک  یتقو 

.دومن ناریو 

هبعک هب  يزادـناریت  زا  و  دندیـسرت ، دـمآ  شیپ  نـیا  زا  جاـجح  نایهاپـس  .دـینازوس  ار  قـینجنم  نآ  دـمآ و  يا  هقعاـص  دنـسیون : یم   
.دندومن يراددوخ 

یم ار  نآ  دوش و  یم  دراو  ینابرق  رب  هک  تسا  یـشتآ  نامه  هکلب  تسین  امـش  تیموکحم  لیلد  هقعاص  نیا  تفگ : اـهنآ  هب  جاـجح   
(2) .درک هیجوت  ار  دوخ  تیانج  بیترت  نیا  هب  تسا و  امش  تیناقح  لیلد  هقعاص  نآ  نیاربانب  .تسا  نآ  یلوبق  ناشن  دنازوس و 

دیشرلا نوراه  هنانئاخ ي  هیجوت   

هکنیا دـننام  .تسا  تینما  ظفح  هدوب ، راـکتیانج  نادـنمروز  هدافتـسا  دروم  ررکم  خـیرات ، لوط  رد  هک  یـسایس  تاـهیجوت  زا  یکی   
بکترم هدرک و  نهپ  هنایمرواخ  هقطنم  رب  ار  دوخ  رابکتسا  رامعتـسا و  لاگنچ  هقطنم ، تینما  ظفح  مان  هب  راکتیانج  ياکیرمآ  نونکا 

.تسا مزال  هقطنم  تینما  ظفح  دیوگ : یم  اج  همه  رد  و  دوش ، یم  متس  تیانج و  لتق و 

ار مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تفرگ  میمـصت  تفر و  هنیدـم  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  دادـغب  زا  یـسابع ، توغاط  نیمجنپ  دیـشرلا  نوراـه   
: درک هیجوت  نینچ  ار  دوخ  گرزب  تیانج  نیا  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  نوراه  .دنک  ینادنز  ریگتسد و 
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کفـس کتُّما و  نیب  ّتتـشتلا  دیُری  ّهنإف  رفعج  نب  یـسوم  سبحَا  نأ  دیُرا  هلَعفَا  نأ  ُدـیُرا  ییـش  نِم  َکیِلا  رذـتعأ  ّینإ  هَّللا  لوسر  ای   »
« اهؤامد

ار مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مهاوخ  یم  مهد ، ماجنا  مهاوخ  یم  هک  يراک  زا  مهاوخ  یم  ترذعم  وت  زا  نم  ادخ ! لوسر  يا   »
« .دزیرب ار  نانآ  نوخ  دنک و  داجیا  یگتسدود  وت  تما  نایم  دهاوخ  یم  وا  اریز  مزادنا  نادنز  هب 

(3) .درک ینادنز  داتسرف و  هرصب  سپس  دادغب و  يوس  هب  تسب و  ریجنز  هب  ار  ترضح  سپس   

.دز تسد  یندشن  شومارف  گرزب و  تیانج  هب  تینما ، ظفح  هیجوت  اب  نوراه  مینیب  یم  بیترت  نیا  هب   

68 ص :

ج 42 ص 215. هعیشلا ، نایعا  ( 307 - 1
(. جح ، ) نیرحبلا عمجم  ( 308 - 2

ص 231. مجرتم )  ) ج 2 دیفم ، خیش  داشرا  ( 309 - 3
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هیجوت   

شدج نید  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک : دوب  نیا  نمشد  فورعم  تاهیجوت  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  دروم  رد   
.دنک يزادنا  فالتخا  ینعی  .دنک  نیملسم  ياصع  ّقش  دهاوخ  یم  هدش و  جراخ 

ماما تداهـش  زا  دعب  البرک  رد  وا  نارای  زا  یکی  .دیزای  تسد  تیانج  نیرتگرزب  هب  مور  یم  حلـص  يارب  هکنیا : هیجوت  اب  دعـس  رمع   
!!. درک یم  هیرگ  یلو  دوب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  لاوما  تراغ  لوغشم 

نیاربانب دومرف ، كدوک  منک ، یم  هک  یتراغ  تیانج و  رطاخ  هب  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : وا  هب  ماما  نادنزرف  زا  یکدوک   
: تفگ خساپ  رد  وا  .رادرب  تسد  فالخ  نیا  زا 

« يریغ هذخأی  نأ  فاخأ   »

(310 «.) دیابرب يرگید  صخش  ار  رویز  نیا  مسرت  یم   »

یعامتجا تاهیجوت  - 29

یعامتجا تاهیجوت  یسانش »  هانگ 

.دش یم  تشز  مدرک  یم  نیا  زا  ریغ  رگا  دوب و  نینچ  مسر  هک  دراذـگ  یم  هعماج  ریـصقت  ار  نآ  دـنک و  یم  هانگ  یـصخش  یهاگ   
، اهنآ زا  یکی  مه  نم  دـننک ، یم  ار  راـک  نیا  دـنراد  همه  .میدیـصقر  مه  اـم  دـندز و  وش ، تعاـمج  گـنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ 

.دراد دوجو  یـضعب  هنازور  راتفگ  راتفر و  رد  هک  اهنیا  لاثما  .ددرگ و  هتفاب  ادـج  هتفات  دـشاب و  ادـج  هعماج  زا  دـناوت  یمن  هک  ناسنا 
؛ تسا هدوب  مه  قباس  ياه  نامز  رد  تاهیجوت  هنوگ  نیا  هتبلا 

يوس هب  ار  اهنآ  بیعش  ترضح  دنداد ، یم  همادا  ...و  يراوخابر  یشورف و  مک  تافارخ و  یتسرپ و  تب  هب  مالسلا  هیلع  بیعـش  موق   
.تشاد یم  رذحرب  هانگ  ياه  یگدولآ  زا  درک و  یم  توعد  ادخ 

: دنتفگ یم  هرخسم  يور  زا  مالسلا  هیلع  بیعش  قطنم  ربارب  رد  اهنآ   

« انؤابآ دبعَی  ام  كرتَن  نأ  كرمَأت  کتولصَا  بیعش  ای  اولاق   »

»؟ مینک كرت  دندیتسرپ ، یم  نامناردپ  ار  هچنآ  ام  هک  دهد  یم  روتسد  وت  هب  تزامن  ایآ  بیعش ! يا   »

.دنداد یم  همادا  دوخ  هانگ  هب  ناکاین  تنس  زا  يوریپ  ِهیجوت  اب  مالسلا  هیلع  بیعش  راکهنگ  موق   

اب مدرم  رثکا  .دوب  دـساف  یطیحم  قانتخا و  روسناس و  رـسارس  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  وا  هک  يا  هعماـج  و  دوب ، رادـتقا  جوا  رد  نوعرف   
ّوَج و بوعرم  نوعرف  نز  هیـسآ  ترـضح  یلو  .دـندرک  یم  تعاطا  نوعرف  زا  وش ،» تعامج  گـنرمه  اوسر  يوشن  یهاوخ   » هیجوت
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نز دـننام  يرـصنع  تسـس  نوبز و  دارفا  سکع  هب  اما  .درک  ظفح  ار  دوخ  ناـمیا  يوق ، يا  هدارا  اـب  دـشن و  دـساف  هعماـج  طـیحم و 
توعد هک  دندش  لح  هعماج  ماک  رد  نانچنآ  طول  نز  نینچمه  وا و  رسپ  حون و  ترضح 

(1) .دندومن تفلاخم  اهنآ  اب  دنتفرگ و  ازهتسا  هب  ار  مالسلا  امهیلع  طول  حون و  ترضح 

اضما ار  دوخ  هعماج ي  طلغ  ياه  تنس  زگره  اریز  دنتـشاد ، رایـسب  نانمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ   
، تفرگ رارق  هعماج ، راشف  تنس و  مسر ، بوعرم  دیابن  نیاربانب  .دندرک  هزرابم  دساف  هعماج ي  اب  طیارش  نیرت  تخـس  رد  دندرکن و 

.درک هزرابم  اهنآ  اب  دیاب  هکلب  دومن  لوبق  دیابن  اهنت  هن  هک  تسا  طلغ  هعماج ، ياه  تنس  موسر و  بادآ و  یضعب  اریز 

یناور تاهیجوت  - 30

یناور تاهیجوت  یسانش »  هانگ 

: دننام .دریگ  یم  رارق  هانگ  هیجوت  هلیسو ي  یناور  یحور ، تالاح  زا  یضعب  یهاگ   

رگید .بجو  دـص  هچ  بجو  کی  هچ  تشذـگ  رـس  زا  هک  بآ  میا ، هدـش  قرغ  هانگ  رد  رگید  ام  دـیوگ : یم  يدـیماان ، سای و  - 1 
تئارق ایب و  ییوگ  یم  وا  هب  دناد ، یمن  ار  زامن  تئارق  زونه  هتشذگ و  وا  زا  یلاس  نس و  هک  یسک  هکنیا  دننام  ای  .تسین  تاجن  دیما 

.مریگب دای  مناوت  یمن  متسه ، داوس  یب  نم  هتشذگ  رگید  ام  زا  دیوگ : یم  ریگب ، دای  ار  زامن 

69 ص :

ناونع هب  ار  طول  نز  حون و  نز  ناـمیا و  اـب  نز  يوگلا  ناونع  هب  ار  نوعرف  رـسمه  میرحت  هروـس  هیآ 10و11  رد  دنوادخ  ( 311 - 1
سلجم 31. قودص ، یلاما  ص 369 ، مرقم ، نیسحلا  لتقم  ( 310 .دنک یم  یفرعم  رفاک  نانز  يوگلا 
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ناموت رازه  يزور  رگا  .منک  نآ  كرت  مناوت  یمن  رگید  نم  دیوگ : یم  هدرک ، تداع  كایرت  راگیـس و  هب  ًالثم  هانگ ، هب  تداع  - 2 
نیا دشک و  یمن  راگیـس  یهدب  وا  هب  ناموت  رازه  يزور  رگا  مه  زور  دص  ات  دنک ، یم  كرت  دنکب ، كرت  ار  راگیـس  ات  یهدـب  وا  هب 

هب ار  دوخ  هانگ  دـنک و  یم  ضرف  هدارالا  بولـسم  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  .دـنک  كرت  دـناوت  یم  دـنک ، هدارا  رگا  هک  تسنآ  رب  لیلد 
.دهد یم  همادا  ما ، هدرک  تداع  ِهیجوت 

یمن رکنم  زا  یهن  ار  ینـالف  ارچ  دـشاب ، یم  هاـنگ  مارح و  نآ  كرت  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  ییوـگ  یم  اـج ، یب  تلاـجخ  - 3 
.دوش رطاخ  هدیجنر  متساوخن  مدیشک ، تلاجخ  دیوگ : یم  ینک ؟

يا هدقع  مسرت  یم  منک  لرتنک  ار  وا  رگا  دیوگ : یم  دوش ، درگلو  راذـگن  نک ، تیبرت  ار  تا  هچب  ییوگ  یم  ندـش ، يا  هدـقع  - 4 
.دنک یم  یلاخ  هناش  هچب  تیبرت  تیلوئسم  زا  هیجوت  نیا  اب  .دوش و 

، مدرک یخوش  ِهیجوت  نیا  اـب  مدرک و  یخوش  دـیوگ : یم  یلو  تسا ، تشز  ناـهانگ  زا  هک  دـنک  یم  هرخـسم  یخوـش ، حازم و  - 5 
.دیوش یم  ار  دوخ  هانگ 

اهنآ دوش  یم  رگم  تسا ، ردارب  تسا ، ردپ  دیوگ : یم  .ریگن  یتسود  هب  ار  اهنآ  دور ، یم  رفک  هار  تردارب  ای  تردـپ  ییوگ  یم  - 6 
؟! درک كرت  ار 

هدروآرددوخ و تاـهیجوت  هنوگنیا  ّدر  رد  نآرق  .دوـش  یم  هدینـش  هدـید و  هنازور  راـتفر  راـتفگ و  رد  هک  اـه  هناـهب  لـیبق  نیا  زا   و 
: دیامرف یم  رگ ، هسوسو 

نکاـسم اـهداسک و  َنوَشَخت  ًهَراـِجت  اـهوُُمتفرتقا و  ٌلاوما  مُکتریـشَع و  مکُجاوزَا و  مُکناوـِخا و  مکُؤاـنبأ و  مکُؤاـبآ و  ناـک  نِا  لـق   »
(1)« نیقِسافلا موَْقلا  يِدهَی  هّللا ال  هِرمَِاب و  هّللا  یتاَی  یّتح  اوصَّبرَتَف  ِهلیبس  یف  داهِج  ِهلوسر و  هّللا و  نم  مکیلا  ُّبحَا  اهنوَضَرت 

میب شداسک  زا  هک  یتراجت  و  دیا ، هدروآ  تسدب  هک  یلاوما  امـش و  هفیاط ي  نارـسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  رگا  وگب   »
دیـشاب نیا  راظتنا  رد  تسا ، رتبوبحم  شهار  رد  داهج  شربمایپ و  ادخ و  زا  ناترظن  رد  امـش ، هقالع ي  دروم  ياه  نکـسم  و  دـیراد ،

« .دنک یمن  تیاده  ار  راکهنگ  تیعمج  دنوادخ  دنک و  لزان  امش  رب  ار  شباذع  دنوادخ  هک 

دننک یم  تبیغ  دشابن ، شتبیغ  ِهیجوت  اب  ًالثم  دنهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  سپس  دننک و  یم  زیاج  ار  هانگ  تسخن  ناراکهنگ ، یضعب  - 7 
.دننک یم  تبیغ  ار  وا  ششوپ  نیا  تحت  سپس  تسا ، زیاج  شتبیغ  هک  دننک  یم  یفرعم  يروط  ار  یصخش  ای  و 

تبیغ هک  اهنآ  زا  دوب ، هتفگ  مق ) هیتجح  هسردم  بحاص   ) هرـس سدق  تّجح  دمحم  دیـس  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  دـننک : یم  لقن   
تبیغ ارم  دـعب  تسا  زیاج  شتبیغ  دـنیوگ  یم  لّوا  اهنآ  اریز  .مشخب  یمن  ار  بالط  زا  یـضعب  تبیغ  یلو  مرذـگ  یم  دـنا ، هدرک  ارم 

.دننک یم 

، دنک هانگ  یتیلوئـسم  هنوگره  نودب  دشاب و  زاب  شهار  ولج  دهاوخ ، یم  راکهنگ  ناسنا  هک  تسا  نآ  تاهیجوت  هنوگ  نیا  هشیر ي   
.دزای تسد  ینارسوه  هنوگ  ره  هب  هنادازآ  و 
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هانگ هنادازآ  هکنیا  يارب  رگ  هیجوت  ناسنا  تسا ، هانگ  هدنرادزاب  لماوع  زا  یکی  تمایق ، زور  باتک  باسح و  داعم و  هب  داقتعا  ًالثم   
.دوش یم  لسوتم  يا  هسیسد  ره  هب  داعم ، تابثا  راوتسا  لیالد  ربارب  رد  دزیخ و  یمرب  داعم  راکنا  هب  دنک ،

: میناوخ یم  نآرق  رد  هکنانچ   

دشاب و دازآ  دـهاوخ  یم  نشور ) ياه  لیلد  ربارب  رد   ) داعم رکنم  ناسنا   » (2)« همایقلا موی  َناّیَا  ُلَئـسَی  هَمامَا  رُجفَِیل  ُناسنِالا  ُدیُری  لب   »
»؟! دوب دهاوخ  یک  تمایق  دسرپ  یم  ور ) نیا  زا  ، ) دنک هانگ 

هتبلا .دریگ  یم  تروـص  يزیروربآ ، گرزب  هاـنگ  نآ  شــشوپ  تـحت  یهاـگ  هـک  تـسا  هاـنگ  تاـهیجوت  زا  یکی  يرگاــشفا ، - 8 
اشفا دیاب  دنتـسه ، هئطوت  تصرف و  رظتنم  تسا و  كانرطخ  هعماج  رد  ناشدوجو  هک  ار  اهنآ  تسا ، تسرد  دوخ  ياج  رد  يرگاشفا 

.تخیر ار  اهنآ  يوربآ  تخاس و  شاف  ار  مرتحم  دارفا  هدیشوپ ي  ناهانگ  يرگاشفا  هیجوت  اب  هکنیا  هن  یلو  درک 

یگنهرف تاهیجوت  - 31

یگنهرف تاهیجوت  یسانش »  هانگ 

: هکنیا دننام  تسا  یگنهرف  تاهیجوت  دنک ، یم  خاتسگ  شهانگ ، رد  ار  راکهنگ  دناشوپ و  یم  ار  هانگ  يور  هک  یتاهیجوت  زا  یکی   

70 ص :

.24 هبوت /  ( 312 - 1
6و7. تمایق /  ( 313 - 2
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ترطف و لقع و  ناسنا  هب  وسکی  زا  دنوادخ  هک  ارچ  تسا  ساسا  یب  تاهیجوت  زا  زین  هیجوت  نیا  .متـسناد  یمن  مدوب و  داوس  یب  - 1 
يایلوا ناماما و  ناربمایپ و  رگید  يوس  زا  دـننامهف و  یم  وا  هب  هانگ  ریغ  زا  ار  هانگ  دنتـسه و  وا  ینورد  ياه  غارچ  هک  هداد  نادـجو 

هتفرن تسار  هار  هب  هدرک و  يدنک  یتسـس و  شدوخ  وا  دـنا و  هداد  ناشن  وا  هب  ار  هراچ  هار و  دـنا و  هدرک  مامت  وا  رب  ار  تجح  ادـخ 
.تسا

: میناوخ یم  ماعنا  هروس  رد  نآرق  رد   

(1)« هِغلابلا هّجُحلا  هِّلل  ُلق   »

« .تسا عطاق  اسر و  لیلد  ادخ  يارب  وگب   »

؟ تسیچ هیآ  نیا  ریسفت  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش   

: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ   

ارچ دیامرف : یم  يرآ  دیوگب : رگا  يدرک ) هانگ  و  ( ؟ یتسناد یم  ایآ  نم ! هدنب  يا  دیوگ : یم  دوخ  هدنب  هب  تمایق  زور  رد  دـنوادخ   
؟ ینک لمع  ات  یتفرگن ، دای  ارچ  دیوگ : یم  متسناد ، یمن  دیوگب : رگا  و  يدرکن ؟ لمع  یتسناد ، یم  هچنآ 

(2) .ادخ هغلاب ي  تجح  تسا  نیا  دنام ، یمورف  ادخ ، تساوخزاب  ربارب  رد  وا  تقو  نیا  رد   

هجیتن نتفر  ههاریب  غارچ ، همه  نآ  اب  درک و  رارف  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  ناوت  یمن  مدـیمهفن ، مدوب و  داوس  یب  ِهیجوت  اـب  هکنیا : هجیتن   
.تسا نداتفا  تازاجم  هاچ  هب  شا 

عازن ینمؤم  اب  ًـالثم  دـننک ، یم  هاـنگ  دوخ ، بسن  بسح و  ياـکتا  هب  يدارفا  .تسا  داژن  هب  راـختفا  یگنهرف  تاـهیجوت  زا  یکی  - 2 
اب میایب و  یگداوناخ  ِژیتسرپ  تیعقوم و  نیا  اب  نم  دیوگ : یم  خساپ  رد  ینک ، یم  حالصا  هب  توعد  ار  وا  یتقو  هدومن و  رهق  هدرک و 

نادـناخ کـی  رد  شدوـخ  هکنیا  رطاـخب  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  تسا  گرزب  ناـهانگ  زا  هک  نمؤـم » ِریقحت  « ؟ منک یتـشآ  سک  نـالف 
نوچ يدارفا  ربکتم  ناکرشم  مالسا  ردص  رد  هکنانچ  .تسا  هدوب  یفارشا 

یم ریقحت  ار  ناملس  امن ، ناملـسم  نارـس  زا  یـضعب  دندناوخ و  یم  لذارا  دندوب ، هدیورگ  مالـسا  هب  هک  ار  ربیوج  بیهـص و  لالب و 
.دندرک

مدآ هدجـس  دروم  رد  ادـخ  ناـمرف  زا  هک  دـیدرگ  ثعاـب  نیمه  و  درک ، راـختفا  دوخ  داژن  هب  دـش ، ادـخ  هاـگرد  دورطم  هک  ناطیـش   
؛ دومن یچیپرس 

(3)« نیِط نم  هَتقلَخ  ران و  نم  ینَتقلَخ  هنِم  ٌریخ  اَنَا  َلاق  ُکترمَا  ِذا  دُجسَت  ّالَا  کَعَنَم  ام  َلاق   »

زا ارم  مرتهب  وا  زا  نم  تفگ : مداد ؟ نامرف  وت  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  ینک  هدجـس  هک  دـش  عناـم  زیچ  هچ  دومرف : ناطیـش  هب  دـنوادخ   »
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« .كاخ زا  ار  وا  يا و  هدیرفآ  شتآ 

هب ار  يرترب  رایعم  دـنوادخ  اریز  دـننک ، یم  يوریپ  ناطیـش  زا  تقیقح  رد  دـنناد ، یم  بسن  بسح و  داژن و  ار  يرترب  رایعم  هکناـنآ   
.بسن بسح و  داژن و  هن  دناد  یم  هانگ  زا  يرود  اوقت و 

.دـندرک یم  روگب  هدـنز  یمحر  یب  لامک  اب  ار  نارتخد  تیلهاج  نامز  رد  .درمـش  هلوقم  نیا  زا  ناوت  یم  زین  ار  طلغ  ياـه  بصعت   
.دندرک یم  روگب  هدنز  ار  وا  زاب  دوب ، هدیسر  غولب  دح  هب  هدش و  گرزب  رتخد  رگا  یتح 

(4) دوش دنزرف  ياراد  رگید  يا  هلیبق  رد  رتخد  نآ  دنربب و  دننک و  ریسا  ار  رتخد  دوشب و  یگنج  تسا  نکمم  هک : دوب  نیا  ناشقطنم   
هب هتخادـنا و  نآ  رد  هدـنز  ار  اهنآ  هدرک و  رفح  یلادوگ  دنتـشک و  یم  هناعیجف  ار  هانگ  یب  رتخد  نارازه  ساسا  یب  هیجوت  نیمه  اـب 

.دندرک یمن  محر  نانآ ، هیرگ  هلان و  هآ و  هب  .دنتخیر  یم  كاخ  ناشیور 

.دوش و یم  ارجا  یمومع  تنـس  ناونع  هب  یعینـش  لمع  هک  دـنک ، یم  یناگمه  يداع و  ار  هانگ  نانچنآ  هانگ ، هیجوت  یهاـگ  يرآ !  
رکف نیا  هب  دش و  یم  هایـس  مرـش  تدش  زا  ناشتروص  هداد  اهنآ  هب  رتخد  ادخ  دندینـش  یم  یتقو  هک  دنک  یم  خسم  ار  راکفا  يردقب 

فرخز لـحن و 17  هروس ي  هیآ 58  زا  بلطم  نیا  هکنانچ  .دـنزاس  ناـهنپ  كاـخ  رد  اـت  دـنراد  هگن  هناـیفخم  ار  وا  هک  دـنداتفا  یم 
.دوش یم  هدافتسا 

رد نکن ، ینارچ  مشچ  ییوگ  یم  درم  هب  و  نک ، ظـفح  ار  تباـجح  ییوگ  یم  نز  هب  تسا ، یمهف  جـک  یگنهرف  تاـهیجوت  زا  - 3 
.دنرادن هجوت  دوخ  لمع  هب  و  تسا ، یفاک  كاپ  بلق  هکنیا  لایخ  هب  دشاب .! كاپ  تبلق  اباب  ورب  دنیوگ : یم  خساپ 

71 ص :

.149 ماعنا /  ( 314 - 1
ج 1 ص 76. نیلقثلا ، رون  ( 315 - 2

.12 فارعا /  ( 316 - 3
ج 2 ص 162. یفاک ، .مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  نومضم  ( 317 - 4
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لاونم نیمه  هب  و  میردارب ،! رهاوخ و  مه  اـب  اـم  دـیوگ : یم  باوـج  رد  .دنـشابن  طوـلخم  مه  اـب  یـسورع  رد  درم  نز و  ییوـگ  یم   
دیع تسا ، یناوج  تسا ، ینامهم  تسا ، یـسورع  نوچ  درادـن  یعنام  مارح  نالف  دـننام : یتاهیجوت  ای  .دـنهد و  یم  ماـجنا  یناـهانگ 

یـسورع و دـنک  یم  لایخ  تسا ، یمهف  جـک  رثا  رب  هک  تاهیجوت  نیا  دـننام  دـنکب و  دـنک  یم  يراـک  ره  راذـگب  تسا ، هچب  تسا ،
.دنک یم  لالح  ار  ادخ  مارح  ...و  ینامهم 

دارفا نیب  جوادزا  هطساو  رگید  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  دیوگ  یم  ای  مشاب ، رهق  ینالف  اب  ما  هدرک  دای  دنگوس  نم  دیوگ : یم  یهاگ   
ینعی دشاب  هتـشاد  حـیجرت  دـیاب  دـنگوس  قلعتم  اریز  تسا ، طلغ  اهدـنگوس ، نیا  .تسا  هدـش  دـب  ًالثم  يدروم  کی  رد  نوچ  موشن ،

.دشاب شمدع  زا  رتهب  شدوجو 

تروص نیا  رد  دشکن ، راگیس  هک  دنک  دای  دنگوس  رگا  یلو  تسا ، طلغ  شدنگوس  دشکب ، راگیس  هک  دنک  دای  دنگوس  یسک  رگا   
.تسا راگیس  ندیشک  زا  رتهب  راگیس  كرت  اریز  .تسا  تسرد  شدنگوس 

هاش زا  هک  میا  هدروخ  مسق  ام  دندوب ، هدیـسرپ  یهاش  متـس  میژر  شترا  نارـس  زا  يا  هدـع  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هناتـسآ ي  رد   
« .تسا هدوب  لطاب  تسخن  زا  امش  دنگوس  : » دندومرف هرس  سدق  ینیمخ  ماما  مینک ، تیامح 

.دوش یم  ماجنا  هعماج  رد  هتفرگ  تاشن  یمهف  جک  زا  هک  یتاهیجوت  رثا  رب  زین  یناهانگ  لاح  ره  هب   

رگ هیجوت  کی  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخرب   

یناسفن ياه  سوه  زا  هک  یسک  دومرف : هکنیا  ات  تفگ ، یم  نخـس  میقتـسم » طارـص  تیاده و   » هرابرد ي مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
زا و  دـننک ، یم  یناـیاش  مارتحا  وا  هب  ناداـن  زغم و  یهت  دارفا  مدینـش  هک  تسا  صخـش  نآ  نوچمه  دـشاب ، يأردوخ  دـنک و  يوریپ 

کیدزن زا  ار  وا  سانـشان  روط  هب  هک  متفرگ  میمـصت  مدش ، وا  رادید  قاتـشم  هک  دنتفگ  وا  لیاضف  زا  ردـقنآ  دـنیوگ ، یم  وا  لیاضف 
هاگآ وا  يونعم  ماقم  یلاع  تاجرد  هب  مجنسب و  ار  شیاهراک  منیبب و 

متروص رس و  دنا ، هدش  هریخ  بوذجم و  وا  هب  زغم  کشخ  لهاج و  ماوع  زا  يرایسب  تیعمج  مدید  رود  زا  متفر ، وا  لابند  هب  .مدرگ 
هراومه صخش  نآ  مدید  متفرگ  رظن  تحت  ار  صخش  نآ  مدرم و  شور  ًالماک  متفر و  وا  کیدزن  دسانشن  ارم  یسک  هک  مدناشوپ  ار 

.دبیرف یم  ار  ماوع  نآ  دوخ  ياه  گنرین  اب 

نآ لاـبند  هب  سانـشان  تروص  هب  نم  یلو  .دـنتفر  دوخ  راـک  لاـبند  دـندش و  هدـنکارپ  مه  مدرم  دـش و  ادـج  مدرم  زا  وا  هک  نیا  اـت   
اب تشادرب ، نان  ددع  ود  درک و  لفاغ  ار  اونان  دیـسر  ییاونان  کی  هب  مدـید  متفرگ  رظن  تحت  ار  وا  مدرک و  تکرح  راکبیرف  صخش 

.دومن يرادیرخ  ار  نان  ود  نآ  دیاش  متفگ  دوخ 

رانا ددـع  ود  دـیدرگ ، لفاغ  وا  هک  یتقو  درک  دوخ  ياه  فرح  مرگرـس  ار  وا  دیـسر و  یـشورف  راـنا  هب  تشذـگ و  اـجنآ  زا  سپـس   
.دیدزد

راک نیا  زا  شروظنم  متفگ : دوخ  اب  یلو  دـشاب ، هدـیرخ  ار  راـنا  ود  نآ  دـیاش  متفگ  لاـح  نیع  رد  مدرک  بجعت  وا  راـک  نیا  زا  نم   
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تـشاذگ وا  دزن  ار  رانا  ود  نان و  ود  دیـسر  يرامیب  هب  وا  مدید  .متفر  دمهفن  هک  يروطب  شلابند ، هب  نم  تفر و  اجنآ  زا  وا  تسیچ ؟
: متفگ وا  هب  متفر و  وا  دزن  .دش  دراو  کنولآ  کی  هب  نابایب  رد  وا  مدید  هکنیا  ات  مدرک  تکرح  شلابند  هب  مه  نم  تفر و  اجنآ  زا  و 

، دندرک یم  فیرعت  وت  زا  مدرم  مدینش  ار  وت  هزاوآ  ادخ ! هدنب  يا 

، مراد یلاؤس  درک ، ناـشیرپ  ار  مبلق  هک  مدـید  وت  زا  ییاـهراک  یلو  متفرگ ، رظن  تحت  .متفاـی و  ار  وت  زورما  مدـش  ترادـید  قاتـشم 
؟ تسیچ وت  لاؤس  تفگ : .دریگ  مارآ  مبلق  هکلب  هدب ، ار  شباوج 

!! يدیدزد رانا  ددع  ود  یتفر و  یشورف  رانا  هب  سپس  یتشادرب و  نان  ود  یتفر و  ییاونان  هب  مدید  متفگ :  

؟ یتسیک وت  منادب  وگب  زیچ  ره  زا  لبق  تفگ : نم  هب   

وت هک  هدـب  حیـضوت  تفگ : .مشاـب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تما  زا  متـسه و  مالـسلا  هیلع  مدآ  نادـنزرف  زا  یکی  متفگ :  
.؟ یتسه نادناخ  مادک  زا  و  یتسیک ؟

؟ متسه توبن  نادناخ  زا  يدرم  متفگ :  

.هنیدم رد  متفگ : .يراد  تنوکس  اجک  رد  تفگ :  

.يرآ متفگ : یشاب ؟ دمحم  نبرفعج  نامه  وت  دیاش  تفگ :  

72 ص :
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هب ملع  هک  ارچ  .تشاد  دـهاوخن  وت  لاـح  هب  يدوس  چـیه  توبن ، نادـناخ  هب  وـت  یگتـسب  بسن و  بسح و  تفگ : نم  هب  هناـضرتعم   
.یشاب یم  هاگآان  نآ  هب  دوش ، هدوتس  تسا  مزال  هک  ار  هچنآ  يا و  هدرک  كرت  ار  تردپ  دج و  فراعم 

)؟ ما هدرک  یمارتحا  یب  متسه و  لهاج  نآ  هب  هک   ) تسیچ نآ  متفگ :  

.تسادخ باتک  نآرق  نآ ، تفگ :  

!!؟ مهاگآان نآرق  ياجک  هب  متفگ :  

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  يرادن  هیآ  نیا  هب  هجوت  تفگ :  

(1)« اهَلثِم ّالا  يزُجی  الَف  هئّیَّسلِاب  َءاج  نَم  و  اِهلاثمَا ، ُرشَع  هَلَف  هَنسَحلِاب  َءاج  نَم   »

« .دید دهاوخن  رفیک  نآ  رادقم  هب  زج  دروایب  يدب  راک  سک  ره  تشاد و  دهاوخ  شاداپ  نآ  ربارب  هد  دروایب  یکین  راک  سک  ره   »

هقدص ریقف  هب  ار  اهرانا  نان و  نآ  یتقو  مداد و  ماجنا  هانگ  راهچ  ًاعمج  هیآ  نیا  قباطم  مدرک  يدزد  رانا  ددع  ود  نان و  ددـع  ود  نم   
باوث  36 منک ، یم  مک  لهچ  زا  ار  هانگ  راهچ  دیسر ، نم  هب  شاداپ  لهچ  نیاربانب  دسر ، یم  نم  هب  شاداپ  هد  هقدص  ره  يارب  مداد ،

!!. دنام دهاوخ  نم  يارب 

: متفگ مدینش  وا  زا  ار  نخس  نیا  هک  یتقو  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(2)« نیقّتُملا َنِم  هّللا  ُلّبقَتَی  اّمنِا  لوقَی : ّلجوّزع  ّهنا  َتعِمَس  امَا  هّللا ، ِباتِکب  لِهاجلا  َتنَا  کُّما  َکتلَکَث   »

یب دیامرف : یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  يا  هدینشن  ایآ  یتسه ، لهاج  نآرق  تاروتسد  هب  هک  یتسه  وت  نیا  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام   »
« .دریذپ یم  ار  راکزیهرپ  دارفا  لمع  دنوادخ ، نامگ 

يدرک و هانگ  راهچًاعمج  يدـیدزد ، راـنا  ود  ناـن و  ود  وت  هک  تسا  نیا  تقیقح  هکلب  تسین  تسرد  ینک  یم  هیجوت  وت  هک  روطنآ   
لهچ هکنآ  یب  يدـش  هانگ  تشه  بکترم  عومجم  رد  يدومن و  رگید  هاـنگ  راـهچ  .يداد  هقدـص  شبحاـص  هزاـجا  نودـب  ار  اـهنآ 

!!. یشاب ادخ  زا  شاداپ  راکبلط 36  دسرب و  وت  هب  شاداپ 

وا زا  سپس  تسیرگن ، یم  ارم  دش و  مگردرس  جاوو و  جاه  وا  متفگ  وا  هب  ار  نخـس  نیا  یتقو  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
.مدش ادج 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ   

« ...نوُّلُِضی َنوُّلِضَی و  هرکتسملا  حیبقلا  لیواتلا  اذه  لثمب   »

« .دنوش یم  هارمگ  دوخ  دننک و  یم  هارمگ  ار  مدرم  دنسپان ، تشز و  ياه  هیجوت  هنوگ  نیا  دننام  هب   »

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 161 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  یلع  تفگ : هک  رسای  رامع  لتق  هرابرد  هیواعم  يزادنا  طلغ  دروم  رد  دروآ ، تاهیجوت  عون  نیا  زا  يرگید  لاثم  سپـس   
نیا رگا  هک  داد  ار  شباوج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یلو  تسا ، هداتسرف  نادیم  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  نم ، هن  هتـشک  ار  وا 

ار هزمح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  تشک ، ار  هزمح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مییوگب  دیاب  دـشاب ، تسرد  هیواعم  نخس 
(3) .داتسرف گنج  نادیم  هب 

: دیآ یم  تسدب  بلطم  دنچ  بیجع ، نایرج  نیا  زا   

هب دـناشک ، یم  ادـخ ، باتک  هب  دربتـسد  يار و  هب  ریـسفت  يداو  هب  ار  ناسنا  یتح  هک  تسا  كانرطخ  يردـقب  تاهیجوت  یهاگ  - 1 
هنوگره دوـخ ، هاوـخلد  هب  هک  دوـش  یم  يریمخ  اـی  موـم  نوـچمه  گـنهرف ، یب  لـهاج و  رگ  هیجوـت  تسد  رد  نآرق  هک  يا  هنوـگ 

هب ادابم  مهف  جـک  دارفا  هک  دومن ، رطخ  مالعا  داد و  رادـشه  دوخ ، نایب  اب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  و  دروآ ، یمرد  ار  نآ  تساوخ ،
.دنوش دراو  يداو  نیا 

تسا و مزال  يرگاشفا  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  قوف  ناـیرج  یلو  دوش ، هدافتـسا  ءوس  دـیابن  يرگاـشفا  ناونع  زا  میتفگ  ًـالبق  - 2 
دنروخن ار  وا  بیرف  مدرم  ات  تخاس  الم  رب  ار  وا  تافارحنا  درک و  اشفا  ار  فرحنم  شیدـنا و  جـک  درم  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف درک و  ار  هیصوت  نیا  نایاپ  رد  یتح 

نیلطبملا و لاحتنا  نیلاغلا و  فیرحت  هنع  نوفنی  هلودُـع و  فلخ  لک  نم  ملعلا  اذـه  لـمحی  هللا  لوسر  لاـق  اـمک  مه  نیذـلل  یبوط   »
« نیلهاجلا لیوأت 

اهنآ ناش  رد  ترـضح  هک  دـنراد  یم  رب  مدـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  ياتـسار  رد  هک  یناسک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ   »
دنریگ و یم  رب  رد  ناگتشذگ ، زا  نیمطم  لداع و  دارفا  زا  ار  نید  ملع  دومرف :

73 ص :

.162 ماعنا /  ( 318 - 1
.31 هدئام /  ( 319 - 2

ص 35-33. قودص ، رابخالا  یناعم  ( 320 - 3
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زا ار  نانادان  هدروآ ي  رد  دوخ  ياه  هتفاب  نایارگ و  لطاب  ياوران  ياه  تبـسن  ناـیوگ و  هفازگ  هدـش  فیرحت  روما  ملع  نآ  هلیـسوب 
« .دنزاس یم  رود  هعماجو )  ) دوخ

تعدـب نیفرحنم و  دروـم  رد  دـیاب  هک  تسا  یکاـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـیب  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  شور  نیا   
یم رثا  هعماج  رد  ناشتلالض  تیاده و  هک  دنتـسه  یتیعقوم  ياراد  هعماج ، رد  هک  اهنآ  رت  نشور  ترابع  هب  درک ، يرگاشفا  ناراذگ 

.تخادرپ اهنآ  اب  یگنهرف  هزرابم  هب  نآ  ياشفا  اب  دیاب  دنتفر ، یهارمگ  هب  رگا  دراذگ ،

دنتسه و رطخ  رد  نارفاسم  اریز  درک ، اشفا  ار  وا  دیاب  دنیشن ، یم  سوبوتا  نامرف  تشپ  دروخ و  یم  بارش  هک  یسک  لاثم : ناونع  هب   
مان هب  دروخ ، بارـش  دوخ  هناخ ي  رد  هنایفخم  یـسک  رگا  یلو  تسا  هعماج  اب  هطبار  رد  وا  راک  دنک و  یم  يزاب  نارفاسم  ناج  اب  وا 

.میزیرب ار  وا  يوربآ  هک  تسین  زیاج  يرگاشفا 

يداصتقا تاهیجوت  - 32

يداصتقا تاهیجوت  یسانش »  هانگ 

: هکنیا دننام  يداصتقا  تاهیجوت   

.دنز یم  قوقح  عییضت  هب  تسد  یعامتجا ، تلادع  مان  هب   

.دنز یم  نینج  طقس  هب  تسد  یگدنز  راشف  مان  هب   

(1) .دروخ یم  ابر  شورف ، دیرخ و  مان  هب   

.دریگ یم  ای  دهد  یم  هوشر  هیده ، مان  هب   

.دنیوگ یم  مارح  غورد  زیمآ ، تحلصم  غورد  مان  هب   

دیامن یم  هیجوت  مراد ) بوخ  تیریدم   ) ششوپ ریز  ار  دوخ  یشک  هرهب  رامثتسا و  (2)و  .دشک یم  ار  شدنزرف  رقف ، زا  سرت  مان  هب   
...و

تبس باحصا  ناتساد   

طـسوت دنوادخ  فرط  زا  .دندرک  یم  یگدنز  رمحا -  يایرد  رانک  ًارهاظ  ایرد -  رانک  هلیا »  » مانب يردنب  رد  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج   
هالک هار  زا  حالطصا  هب  اهنآ  یلو  دننک ، لیطعت  ار  یهام  دیص  هبنش  زور  رد  هک  دش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  ناحتما  ناونع  هب  ناشربمایپ 

ياهدنب بورغ  ماگنه  دندمآ  یم  اه  هچـضوح  نآ  هب  نایهام  هک  هبنـش  زور  دندنک ، ایرد  رانک  ییاه  هچـضوح  .دـندش  دراو  یعرش 
اه یهام  نآ  دعب  ياهزور  رد  دنتسب و  یم  ار  اه  هچضوح 
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(3) .مینک یمن  دیص  هبنش  زور  مه  ام  و  هدرک ، یهن  هبنش  زور  رد  یهام  دیص  زا  ار  ام  دنوادخ  دنتفگ  یم  و  دندرک ، یم  دیص  ار 

یلو دوب  هدش  عقاو  هبنـش  زور  نامه  رد  دیـص  تامدـقم  رتشیب  تقیقح  رد  هکنیا  اب  دـندناشوپ ، یم  ار  دوخ  هانگ  هیجوت ، نیا  اب  اهنآ   
.میدرکن دیص  هبنش  زور  رد  ام  هک  دندرک  یم  هیجوت 

.دناسر تکاله  هب  ار  اهنآ  داتسرف و  نانآ  رب  یتخس  باذع  درک و  بضغ  هلیا )  ) رگ هیجوت  مدرم  رب  دنوادخ   

: دندوب هورگ  هس  هانگ  نیا  اب  هطبار  رد  هلیا  مدرم  هدمآ : تایاور  رد   

.دندرک كرت  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  مه  دندش و  هانگ  نیا  بکترم  مه  یعمج   

.دندرکن رکنم  زا  یهن  و  دندوب ، یچاشامت  توافت و  یب  نآ  ربارب  رد  یلو  دندشن ، هانگ  نیا  بکترم  یعمج   

.دندومن یم  رکنم  زا  یهن  هکلب  دندوب ، یچاشامت  هن  دندش و  هانگ  نیا  بکترم  هن  یعمج   و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(4)« هثلاثلا ُهَقرِفلا  تََجن  ناتَقرِفلا و  تکَلَه   »

تاجن دندومن ) رکنم  زا  یهن  دندرکن و  هانگ  هک   ) موس هتـسد  دندش و  كاله  ناگدننک ) توکـس  ناراکهنگ و   ) اهنآ زا  هتـسد  ود   »
« .دنتفای

زومآ تربع  ناتساد  کی   

74 ص :

.275 هرقب /  ( 321 - 1
.31 ءارسا /  ( 322 - 2

.فارعا تایآ 166-163  لیذ  یفاص  نایبلا و  عمجم  ( 323 - 3
ص 153. یفاک ، هضور  ج 4 ص 493 . نایبلا ، عمجم  ( 324 - 4
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رانک هک  اهنآ   ) هّفـص لها  نینمؤم  زا  یکی  ترجه  زاغآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   
هللا یلص  ادخ  لوسر  مزالم  تعامج ، زامن  رد  هشیمه  درب و  یم  رسب  يرادان  رقف و  رد  رایسب  دعـس  مان  هب  دنتـشاد ) تنوکـس  دجـسم 

.دش یمن  كرت  شزامن  زگره  دوب و  هلآو  هیلع 

یبـیرغ و درک ، یم  وا  هب  هنازوـسلد  هاـگن  تخوـس و  یم  وا  لاـح  هب  شلد  دـید ، یم  ار  وا  یتـقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر   
یب ار  وت  دسرب ، متسدب  يزیچ  رگا  دومرف : دعس  هب  يزور  درک ، یم  تحاران  تخـس  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  وا  یتسدیهت 

.منک یم  زاین 

.دش نیگمغ  تخس  دنک ، کمک  دعس  هب  ات  دیسرن  يزیچ  هکنیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشذگ ، نایرج  نیا  زا  یتدم   

هب دوب ، شهارمه  مهرد  ود  هک  لـیئربج  .داتـسرف  وا  يوس  هب  ار  لـیئربج  تفاـی ، نیگمغ  هنوگ  نیا  ار  شلوـسر  هک  یتـقو  دـنوادخ   
دعـس رطاخ  هب  ارت  هودنا  دنوادخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح 

.ددرگ زاین  یب  دعس  هک  يراد  تسود  ایآ  تفایرد ،

.يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ربمایپ   

.دنک تراجت  نآ  اب  هک  هدب  روتسد  وا  هب  هدب و  دعس  هب  ار  مهرد  ود  نیا  تفگ : لیئربج   

رظتنم هداتـسیا و  هرجح  رانک  دعـس  دید  دش ، جراخ  لزنم  زا  زامن  يارب  سپـس  تفرگ و  ار  مهرد  ود  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ   
.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ یناد یم  شورف  دیرخ و  تراجت و  ایآ  دعس ! يا  دومرف : دید ، ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتقو   

.منک تراجت  نآ  اب  هک  مرادن  يزیچ  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : دعس   

.روایب تسدب  ار  ادخ  يزور  نک و  تراجت  مهرد  ود  نیا  اب  دومرف : وا  هب  داد و  وا  هب  ار  مهرد  ود  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   

زاـمن زا  دـعب  دـناوخ  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  تفر و  دجـسم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هارمه  تفرگ و  ار  مهرد  ود  نآ  وا   
: دومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

« دعس ای  ًامّتغم  کلاحب  تنک  دقف  قزرلا  بلطاف  مق   »

« .متسه نیگمغ  وت  عضو  زا  نم  هک  ورب  قزر  بسک  لابند  هب  زیخرب   »

دیرخ یم  نآ  اب  ییالاک  ره  هک  تشاد  تکرب  مهرد  ود  نآ  يردق  هب  دش ، لوغشم  تراجت  هب  تسب و  تمه  رمک  تساخرب و  دعس   
یلحم دجـسم ، رانک  رد  .تفرگ  رایـسب  قنور  شتراجت  و  دیدرگ ، دایز  شتورث  لاوما و  دروآ و  ور  وا  هب  ایند  درک ، یم  ناوارف  دوس 

.دیدرگ لوغشم  شورف ، دیرخ و  هب  درک و  باختنا  دوخ  راک  بسک و  يارب  ار 
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شورف دیرخ و  مرگرـس  دعـس  زونه  یلو  هدرک  مالعا  ار  زامن  تقو  یـشبح  لالب  هک  دـید  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مک  مک   
.دوش یم  هدامآ  زامن  يارب  هن  هتفرگ و  وضو  هن  تسا ،

: دومرف وا  هب  دید ، عضو  نیا  هب  ار  وا  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   

« هالّصلا نع  اینّدلا  کتلَغَش  دعَس  ای   »

« .تشادزاب زامن  زا  ار  وت  ایند  دعس ! يا   »

: تفگ یم  درک و  یم  هیجوت  نینچ  خساپ  رد  وا   

« هیفوا نا  دیراف  هنم  تیرتشا  دق  لجر  اذه  هنم و  یفوتسا  نا  دیرتف  هتعب  دق  لجر  اذه  یلام ، عیضا  عنصا ؟ ام   »

یم ما  هدیرخ  یعاتم  درم  نیا  زا  مناتـسب و  ار  شلوپ  مهاوخ  یم  ما ، هتخورف  یعاتم  درم  نیا  هب  منک ؟ فلت  ار  متورث  منک ؟ راک  هچ   »
».)؟ منک تکرش  زامن  رد  مناوت  یم  عضو  نیا  اب  ایآ   ) .مزادرپب ار  شتمیق  مهاوخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هودنا  راب  نیا  هک  دش  نیگمغ  تحاران و  نانچ  نآ  دعـس ، دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   
.درب یم  رس  هب  یتسدیهت  رقف و  رد  دعس  هک  دوب  ماگنه  نآ  زا  رتدیدش 

ود نیا  زا  کیمادـک  تفایرد ، دعـس  دروم  رد  ار  وت  هودـنا  دـنوادخ  درک : ضرع  دـش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج   
؟ يراد تسود  ار  تدابع  زامن و  هب  وا  هجوت  وا و  یتسدیهت  رقف و  تلاح  ینعی  لوا  تلاح  ایآ  يراد  تسود  دعس  دروم  رد  ار  تلاح 

؟ درادن تدابع  هب  هجوت  یلو  تسا  زاین  یب  هک  ار  وا  مود  تلاح  ای 

75 ص :
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دوبر و ار  شنید  شیایند ، هک  دـش  ثعاب  وا  مود  تلاح  هک  ارچ  مراد ، تسود  ار  وا  یلوا  تلاح  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ   
: تفگ لیئربج  .درب 

« هرخآلا نع  هلَغشَم  هنِتف و  لاومالا  اینّدلا و  ّبح  ّنإ   »

« .تسا ترخآ  هدنرادزاب ي  شیامزآ و  هیام  تورث ، ایند و  هب  یگتسبلد   »

یم رب  لوا  تلاـح  هب  وا  عـضو  تروـص  نیا  رد  هک  ریگب  وا  زا  يدوـب  هداد  ضرق  وا  هب  هک  ار  مهرد  ود  نآ  تـفگ : لـیئربج  هاـگنآ   
.ددرگ

یم مهرد  تسیود  نآ  ياجب  تفگ : دعـس  یهدب .؟ ارم  مهرد  ود  یهاوخ  یمن  ایآ  دومرف : دعـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   
.مهد

درک و تشپ  دعس  هب  ایند  سپ  نآ  زا  .داد  ار  ترضح  نآ  مهرد  ود  دعس  هدب ، ارم  مهرد  ود  نامه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   
(1) .تشگزاب لوا  تلاح  هب  شیگدنز  تفر و  شتسد  زا  مک  مک  شلاوما  مامت 

رد اـهنت  هک  ییاـج  هب  اـت  دـنا  هدـیرب  ترخآ  روما  زا  مک  مک  دـنا و  هدرپـس  اـیند  هب  لد  هک  ناـنآ  يارب  تسا  يرادـشه  ناتـساد  نیا   
!. دنوش یم  هدید  دجسم  رد  دوخ  ناگتسب  میحرت  سلاجم 

یماظن تاهیجوت  - 33

یماظن تاهیجوت  یسانش »  هانگ 

هک نانآ  تسا ، نیگنـس  فیاظو  زا  یکی  هک  نمـشد  اب  دربن  داهج و  هلاـسم ي  دـننام  تسا ، راوشد  تخـس و  هک  يروما  رد  ًـالوصا   
نیا زا  ار  دوخ  زیرگ  ات  دننز ، یم  ناوارف  تاهیجوت  هب  تسد  دـننک  یلاخ  هناش  سدـقم  هفیظو  نیا  زا  هکنیا  يارب  دـنرادن  يوق  نامیا 

.دنهد هولج  دنسپادخ  گرزب ، تیلوئسم 

تشادرب لصف  ندیسر  ارف  ای  ار  اوه  يدرس  ای  یمرگ  ینامز  و  ار ، هچب  نز و  یهاگ  دنهد ، یم  رارق  هناهب  ار  ردامو  ردپ  يریپ  یهاگ   
نمـشد اب  دربن  ههبج  هب  مرادـن  گنج  تردـق  متـسه و  فیعـض  ای  رامیب  هکنیا  هیجوت  اب  هدز  يرامیب  هب  ار  دوخ  یهاگ  ار و  لوصحم 

.دنور یمن 

.تسین تسرد  یشک  ناملسم  یشکردارب و  هک  هیجوت  نیا  اب  یـضعب  دشاب ، رفاک  زا  رتدب  ياهامن  ناملـسم  اب  گنج  رگا  صوصخب   
.دنیامن یم  رارف  عافد  داهج و  سدقم  رما  زا 

كوبت گنج  رد  هیجوت   

نیملـسم ات  دیدرگ ، رداص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  فرط  زا  یمومع  جیـسب  نامرف  دـش و  عقاو  مهن  لاس  رد  هک  كوبت  گنج  رد   
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ناج و .دـندرک و  یچیپرـس  نامرف  نیا  زا  يا  هدـع  دـنیامن ، تکرح  كوبت  نیمزرـس  يوس  هب  مور  زواجتم  رافک  زا  يریگولج  يارب 
غاد ياوه  نیا  رد  ناوـت  یمن  تسا و  مرگ  اوـه  هک  دوـب  نیا  اـهنآ  هیجوـت  .دنتـشاد  غـیرد  مالـسا  میرح  زا  عاـفد  يارب  ار  دوـخ  لاـم 

هارمگ هیجوت  نیا  اب  زین  ار  نارگید  .دیگنج و  درک و  ینالوط  ترفاسم 

: هدمآ نآرق  رد  هک  هنوگنامه  .دنتشاد  یم  زاب  ههبج  يوس  هب  نتفر  زا  هدننک ،

(2)« نوهقفی اوناک  ول  ًاّرَح  ّدشَا  مّنهج  ران  لق  ّرَحلا  یف  اورفنت  اولاق ال  و   »

نیا زا  خزود  شتآ  وگب  اهنآ  هب  دـینکن ، تکرح  نادـیم ) يوس  هب   ) امرگ نیا  رد  دـنتفگ : نانمؤم ) هب  رگیدـکی و  هب   ) ناـفلختم نآ   »
« .دنمهفب رگا  تسا  رتمرگ 

مالسلا هیلع  یلع  دیدش  داقتنا   

یم یتسس  هیواعم ، هاپـس  اب  گنج  رد  هک   ) قارع مدرم  هب  باطخ  ، (3) دوخ ياه  ینارنخس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   
: دیامرف یم  دندرک )

یم هلمح  امش  هب  یپ  رد  یپ  دیا ، هتفرگ  رارق  نمشد  تالمح  فده  هک  داب  امش  هارمه  هودنا  مغ و  هراومه  داب و  تشز  امـش  يور   »
امش دوش و  یم  ادخ  تیصعم  هنوگ  نیا  دیگنج ، یمن  امـش  دنگنج و  یم  امـش  اب  دینز ، یمن  تسد  لباقتم  هلمح ي  هب  امـش  و  دننک ،

»؛ دیهد یم  تیاضر  نآ  هب  دوخ ) لمع  اب  )

« ّرحلا اّنع  خلسنی  انلهُما  ظیقلا ، هرامح  هِذه  متُلق  ّرَحلا  ماّیا  یف  مهیلإ  ریّسلاب  مُکترمأ  اذإف   »

76 ص :

ج 12 ص 298-297. هعیشلا ، لئاسو  ( 325 - 1
.81 هبوت /  ( 326 - 2

هبطخ 27. هغالبلا ، جهن  ( 327 - 3
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« .دنیشن ورف  امرگ  زوس  ات  هدب  تلهم  ام  هب  دیتفگ  مداد ، نمشد  يوس  هب  تکرح  نامرف  ناتسبات  رد  هاگره   »

« درَبلا اّنع  خلسنی  انلهُما  ّرُقلا ، هَراّبَص  هِذه  متُلق  ءاتّشلا  یف  مهیلإ  ریّسلاب  مکترمأ  اذاو   »

همه ي .دریگ  مارآ  امرس  زوس  راذگب  تسا ، درس  هداعلا  قوف  نونکا  دیتفگ : مداد  امش  هب  ار  روتسد  نیا  ناتسمز  يامرـس  رد  رگا  و   »
« .دوب گنج  زا  رارف  يارب  اه  هناهب  نیا 

« ّرفأ فیّسلا  نم  هّللا  متنأف و  نوّرِفَت  ّرُقلا  ّرَحلا و  نم  متنُک  اذإف   »

»؟ درک دیهاوخ  رارف  رتشیب  نمشد ، ریشمش  زا  دنگوس  ادخ  هب  دینک ، یم  رارف  و  دیراد ) تشحو   ) امرگ امرس و  زا  هک  امش   »

قدنخ گنج  رد  هیجوت   

، دوخ هناخ ي  زا  تظافح  هناهب ي  هب  نالد  رامیب  زا  یعمج  دـش  عقاو  ترجه  مجنپ  لاس  رد  هک  قدـنخ )  ) بازحا گنج  نایرج  رد   
: دنتفگ یم  دنکشب و  تسد  ههبج  زا  دنتساوخ  یم 

هکنانچ .دش  در  اهنآ  هناهب  هیجوت و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  فرط  زا  یلو  تسا ، ریذپ  بیسآ  درادن و  یتسرد  رکیپ  رد و  ام  هناخ   
: میناوخ یم 

(1)« ًاراِرف ّالا  نودیُری  نِا  هروَِعب  یهام  هَروَع و  انَتوُیب  ّنِا  نولوقَی  یبّنلا  مهنم  قیرَف  نِذأَتسَی  و   »

ظافح نودب  هک  یلاح  رد  تسا  ظافح  نودب  ام  ياه  هناخ  دـنتفگ : یم  دنتـساوخ و  یم  تشگزاب  هزاجا  ربمایپ  زا  نانآ  زا  یهورگ   »
« .دننک رارف  گنج  زا  دنتساوخ  یم  طقف  اهنآ  دوبن ،

كوبت گنج  رد  رگید  هیجوت   

گنج رد  نم  هدـب  هزاجا  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  سیق » نبّدـج   » مانب نیقفاـنم  زا  یکی  كوبت  گـنج  ناـیرج  رد   
هتفیرف مهدب و  تسد  زا  لد  تسا  نکمم  دتفیب  یمور  نارتخد  هب  ممشچ  رگا  .مراد و  نانز  هب  يدیدش  هقالع ي  اریز  منکن ، تکرش 

.دراد زاب  داهج  یعرش  هفیظو  زا  ارم  راک  نیمه  مدرگ و  اهنآ  ي 

: دیدرگ لزان  يا  هیآ  وا ، روآ  هدنخ  هیجوت  نیا  ّدر  رد   

(2)« نیِرفاکلِاب هَطیحُمَل  مّنهج  ّنِا  اوطَقَس و  هَنتِفلا  ِیف  الَا  یِّنتفَت  یل و ال  ْنَْذئا  لوقَی  نم  مهنِم  و   »

( یمور نارتخد  هب  یگتفیرف   ) هانگ راتفرگ  ارم  هدب و  نم  هب  داهج ) رد  تکرـش  مدـع   ) هزاجا دـنیوگ  یم  نیقفانم )  ) اهنآ زا  یـضعب   »
« .تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  منهج  دنا و  هدرک  طوقس  هانگ  هنتف و  هب  نونکا  اهنیا  زاسم ،

اب اریز  .دـنا  هداتفا  هانگ  بلق  رد  نونکا  مه  دـننک ، یم  رارف  گنج  تیلوئـسم  زا  هانگ  هب  ندـشن  هدولآ  هناـهب  هب  هک  نازاـب  لـغد  نیا   
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راکشآ نامرف  زا  ناوت  یم  يزاس  هناهب  هیجوت و  یشارت و  ههبش  اب  ایآ  دنراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  دنوادخ  حیرـص  نامرف  یعرـش  ههبش ي 
؟ تشادرب تسد  ادخ  عطاق  و 

هّیبیدُح حلص  هناتسآ  رد  هیجوت   

هب هنیدم  زا  ناملـسم  رفن  دـصراهچ  رازه و  دودـح  هارمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـعقیذ ، هام  رد  ترجه  مشـش  لاس  رد   
باسح هب  ناکرـشم  ندناسرت  يارب  یماظن  رونام  کی  ًانمـض  تکرح  نیا  هک  اجنآ  زا  دندومن ، تکرح  هرمع  ماجنا  يارب  هکم  يوس 

.داد تکرح  نامرف  دومن و  قیوشت  توعد و  تکرح  نیا  رد  تکرش  يارب  ار  نیملسم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ ، یم 

زا ناکرشم  دندیسر ، هکم  کیدزن  نافـسع »  » هب یتقو  یلو  دندش  راپـسهر  هکم  يوس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  نیملـسم   
« هیبیدح حلص   » اجنامه رد  و  دش ، هکم -  يرتمولیک  رد 20  ییاتسور  هیبیدح - »  » دراو ربمایپ  .دندومن  يریگولج  هکم  هب  نانآ  دورو 

کیدزن هدـنیآ  رد  مالـسا  يارب  یمهم  تازایتما  زاـس  هنیمز  هک  دـیدرگ  رارقرب  شیرق  ناگدـنیامن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیب 
یب ناهارمه  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  .دیدرگ 

.دنتشگزاب هنیدم  يوس  هب  دنوش ، هکم  دراو  هکنآ 

77 ص :

.13 بازحا /  ( 328 - 1
.49 هبوت /  ( 329 - 2

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسس فیعـض و  دارفا  زا  یـضعب  دنیامن  تکرـش  تکرح  نیا  رد  نیملـسم  هک  دوب  هداد  نامرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  اب   
رد ناناملسم  تسا  نکمم  هنوگچ  دندرک : یم  لیلحت  نینچ  ار  دوخ  تکرـش  مدع  دندز و  زابرـس  تکرح  نیا  رد  تکرـش  زا  نامیا ،

(1) !؟ دنشاب یم  تصرف  لابند  و  دنراد ، یمجاهت  تلاح  ناکرشم  هکنیا  اب  دنربردب ، یملاس  ناج  رفس  نیا 

هب ییوج  هناهب  یـشارترذع و  اب  دنتـساوخ  نیفلختم  نیمه  دنتـشگزاب  هیبیدح  حلـص  داد  رارق  اب  دـنتفر و  نیملـسم  هک  یماگنه  یلو   
هچب نز و  زا  يرادهگن  دنیایب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  اهنآ  .دننک  وفر  ار  دوخ  فلخت  هانگ  يوحن 

: میناوخ یم  هکنانچ  .دش  در  ًادیدش  اهنآ  هیجوت  راک ، نیا  زا  لبق  یلو  دنهد ، رارق  لیلد  دوخ  فلخت  هیجوت  يارب  ار  لاوما  و 

(2)« مهبوُلق ِیف  سَیل  ام  مِهتنِسلِأب  نولوقَی  اَنل  رِفغَتساَف  انولهأ  انلاومأ و  اْنتلَغَش  ِبارعألا  نِم  َنوفّلخُمْلا  َکل  ُلوقَیَس   »

، نک رافغتسا  ام  يارب  درک ، مرگرس  دوخ  هب  ار  ام  هداوناخ ، لاوما و  ظفح  دنیوگ : یم  هدرک ) يرگ  هیجوت   ) فلختم بارعا  يدوزب   »
« .دنرادن لد  رد  هک  دنیوگ  یم  يزیچ  دوخ  نابز  رب  اهنآ 

.تسا تسردان  هیجوت  کی  داهج  ربارب  رد  هچب  نز و  لاوما و  ظفح  هیجوت  و  دنیوگ ، یم  غورد  اهنآ  ینعی   

هللا یلـص  ربمایپ  و  دش ، لزان  نآ  زا  دـعب  تایآ  قوف و  هیآ ي  دـننک ، راکـشآ  ار  دوخ  یـشارترذع  اهنآ ، هکنآ  زا  لبق  بیترت  نیا  هب   
.داد نامرف  اهنآ  ربارب  رد  دیدش  يریگ  عضوم  هب  ار  هلآو  هیلع 

نیفص لمج و  گنج  رد  هیجوت   

دندیـشک و عافد  زا  تسد  تسا ، یـشک  ناملـسم  یـشکردارب و  عون  کی  گنج  نیا  هکنیا  هناهب  هب  یـضعب  لمج  گنج  نایرج  رد   
دروم دـگنج ، یم  لمج  گنج  نارگبوشآ  اب  هکنیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  قح ، رب  ماما  ًاحیرـص  اهامن ، سدـقم  زا  یـضعب 

زا ار  اهنآ  نینمؤم  تفگ : وا  هب  اه  بآم  سدقم  زا  یکی  درک ، تنعل  ار  لمج  هاپس  اراکشآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنداد  رارق  داقتنا 
: دومرف وا  هب  هناعطاق  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .نک  انثتسا  دوخ  نعل 

(3)« .تسین ینمؤم  اهنآ  نایم  رد  وت ، رب  ياو  «. » نمُؤم مهِیف  ناک  ام  کْلیَو   »

مالسلا هیلع  یلع  .دندیشک  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  يرای  زا  تسین ، زیاج  یشک  ناملـسم  هیجوت  اب  یـضعب  نیفـص  گنج  نایرج  رد   
ات دنراد ، یم  ناهنپ  ار  دوخ  رفک  و  دننک ، یم  مالسا  هب  رهاظت  هکلب  دنتسین ، ناملسم  هیواعم  هاپس  دومرف : یم  دارفا  هنوگ  نیا  ربارب  رد 

.دنیامن راکشآ  ار  ناشرفک  دندش  روای  رای و  ياراد  یتقو 

یم یـشارت  داریا  دعب  اه  لاس  یتح  دندوب ، یقاب  دیدرت  کش و  رد  نانچمه  لدروک  ياه  بآم  سدقم  نایوج و  هناهب  هک  یلاح  رد   
.تسین زیاج  یشک  ناملسم  هک  دندرک 

: دومرف یم  دارفا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   
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(4)« اذه يرامح  نم  يدنع  ًاّرش  ناکل  ًادحاو  ًانمؤم  لتق  ًاّیلَع  نا  ول   »

رتدیلپ درک ) دوخ  غالا  هب  هراشا   ) غالا نیا  زا  نم  دزن  رد  نمؤم  نآ  دناسرب  لتقب  ار  يرهاظ )  ) نمؤم رفن  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا   »
« .تسا

دنشک و یم  قح  يرای  زا  تسد  دوخ  مه  اهنآ ، ندرک  حرطم  اب  یـضعب  هک  دوب  یماظن  ياه  هناهب  اه و  هیجوت  زا  ییاه  هنومن  اه  نیا   
.دنیامن یم  اوغا  ار  نارگید  مه 

كانتشحو هیجوت  کی   

قبسا روهمج  سیئر  نمورت »  » نامرف هب  .تفرگ  رارق  اکیرمآ  ناراکتیانج  یمتا  هلمح ي  دروم  نپاژ  رهش  ود  يدالیم  لاس 1945  رد   
رهش هب  یمتا  بمب  نیمود  زور ، هس  زا  دعب  تشک و  ار  رفن  رازه  هک 150  دش  هتخادنا  امیشوریه  رهش  هب  یمتا  بمب  نیتسخن  اکیرمآ 

.دنتفرگ رارق  تکاله  شتآ  ماک  رد  زین  شمدرم  رهش و  نآ  .دش  هدنکفا  یکازاکان 

: درک هیجوت  نینچ  ار  خلت  رایسب  هثداح ي  نیا  نمورت   

78 ص :

.17 ج 22 ص 10 -  هنومن ، ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 330 - 1
.11 حتف /  ( 331 - 2

ج 32 ص 326. راحب ، ( 332 - 3

ج 32 ص 327. راحب ، ( 333 - 4
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(334) ...مدرک رداص  ییاکیرمآ  نابلخ  ناولم و  زابرس و  رازه  اهدص  تاجن  يارب  ار  یخیرات  نامرف  نیا  نم   

اپب ناهج  ناهاوخیدازآ  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دـهد ، بیرف  ار  ناـهج  مدرم  دوخ و  نادـجو  تساوخ  هطـسفس  نیا  اـب  نمورت  يرآ   
.دنام دبا  ات  وا  نماد  رب  نیگنن  هکل ي  نیا  دندرک و  موکحم  ار  وا  دنتساخ و 

!! ددرگ یم  هیجوت  ابیرف ، هلمج ي  ود  اب  تیانج  نیرت  كانتشحو  هک  دراد  هنماد  اجنآ  ات  دشاب ، زاب  هیجوت  هار  رگا  یتسارب   و 

هانگ ياهزرم  تخانش  - 34

هانگ ياهزرم  تخانش  یسانش »  هانگ 

تافص زا  یضعب  نیب  زرم  رت  نشور  ترابع  هب  .تسا  هانگ  ياهزرم  تخانش  یـسانش ، هانگ  ياتـسار  رد  مهم  رایـسب  لیاسم  زا  یکی   
هانگ و ياهزرم  تخانـش  مدـع  رثا  رب  يدارفا  تسا و  کیراب  رایـسب  دـنوش ، یم  هانگ  اشنم  هک  یقالخا  دـب  تافـص  اب  یقالخا  کین 

لایخ هب  ار  یبوخ  راک  سکع  هب  ای  .دـنهد و  یم  ماجنا  کین  هدیدنـسپ و  راک  ناونع  هب  ار  یهانگ  تبرق  دـصق  اب  هاگآدوخان  باوث ،
.دننک یم  كرت  تسا  تشز  راک  هکنیا 

ياه یـسررب  يارب  ییاشگهار  ات  مینک ، یم  هراشا  ناونع  دـنچ  هب  اجنیا  رد  ام  یلو  تسا  حورـشم  ون و  ثحب  کی  ثحب  نیا  هچرگ   
.دشاب رتلصفم 

: تسا کیدزن  اهنآ  نیب  زرم  هک  دینک  هجوت  نیوانع  نیا  هب   

.عضاوت تلذ ،  * 

.راقو تزع و  ربکت ،  * 

.تسایس هعدخ ، هلیح و   * 

.تعانق لخب ،  * 

.نابز لرتنک  توکس ،  * 

.تعاجش یکاب ، یب   * 

.يراد نتشیوخ  تفع و  زئارغ ، بوکرس   * 

.تواخس فارسا ،  * 

.تلادع تاواسم ،  * 
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.دهز ایند ، كرت   * 

.لکوت یلبنت ،  * 

.هتسیاش حدم  قلمت ،  * 

.هیده هوشر ،  * 

.فاعضتسا مالظنا ،  * 

.يرگاشفا تبیغ ،  * 

.تماقتسا تجاجل ،  * 

.شالت صرح ،  * 

.ربص زجع ،  * 

هک تعانق  ناونع  هب  ًالثم  دـنتفا ، یم  هابتـشا  هب  اهزرم  تخانـش  مدـع  رثا  رب  نیواـنع  هنوگ  نیا  رد  يدارفا  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  رایـسب   
ناونع هب  .دننک  یم  ربکت  راقو ، تزع و  ظفح  ناونع  هب  .دنیامن  یم  فارسا  تواخـس ، ناونع  هب  .دنزرو  یم  لخب  تسا ، کین  تفص 
نمؤم حدم  ياتسار  رد  ای  .دنوش و  یم  راتفرگ  قح  نامتک  توکـس و  هانگ  هب  نابز ، لرتنک  ناونع  هب  .دنهد  یم  تلذ  هب  نت  عضاوت ،

.دنوش و یم  یسولپاچ  قلمت و  شوختسد  تسا  کین  هک 

.تسا رایسب  هکلب  تسین  مک  هعماج  رد  هابتشا  طلخ و  هنوگ  نیا  هنافساتم 

ص 293. گرزب ، ثداوح  خیرات  ( 334

79 ص :
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ایند كرت  دهز و  - 35

ایند كرت  دهز و  یسانش »  هانگ 

.تسا دنسپان  مومذم و  ایند  كرت  هتسیاش و  کین و  رایسب  تفص  ییاسراپ ، دهز و  مالسا  هاگدید  زا   

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(1)« هرخآلا یف  نیبِغاّرلا  اینّدلا ، یف  نیدهاّزلل  یبوط   »

« .ترخآ هب  ناقاتشم  ایند و  رد  نادهاز  لاح  هب  اشوخ   »

.تسا تسیاشان  هکلب  تسین  کین  تفص  اهنت  هن  ایند ، روما  هب  ندزاپ  تشپ  ایند و  كرت  مالسا ، گنهرف  رد  یفرط  زا   

دمآ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  وا  رسمه  يزور  .دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتـسجرب ي  باحـصا  زا  نوعظم  نب  نامثع   
.درب یم  رس  هب  تدابع  هب  ار  اه  بش  دریگ و  یم  هزور  اهزور  نامثع  درک : ضرع  رهوش  زا  تیاکش  ناونع  هب  و 

هب دید ، زامن  لاح  رد  ار  وا  تفر و  نامثع  دزن  دش  یم  هدید  شا  هرهچ  رد  مشخ  راثآ  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   
: دومرف وا 

(2)« ....یلهَا سِملَا  یّلُصا و  موُصَا و  هَحمَّسلا ، هِّیفِینَحلاب  ینثََعب  نکل  هِّینابهُّرلِاب و  هّللا  یُنلِسُری  مل  نامثع  ای   »

یم هزور  .تسا  هداتـسرف  یعیبط ) و   ) ناسآ یتسرپاتکی  جـیورت  يارب  ارم  هکلب  هداتـسرفن  تینابهر  نییآ  رب  ارم  دـنوادخ  نامثع ! يا   »
« .دنک یم  يوریپ  ار  یشور  نینچ  ًامتح  دراد  تسود  ارم  شور  هک  یسک  سپ  .منک  یم  شزیمآ  مرسمه  اب  مناوخ ، یم  زامن  مریگ ،

ار تینابهر  هار  هدیـشوپ و  مشچ  يدام  روما  تسایـس و  ایند و  زا  دهز ، هار  ندومیپ  ناونع  هب  مالـسا  خیرات  رد  هک  یناسک  دنرایـسب   
رارق هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  خـیبوت  یهن و  دروم  هک  دـنا  هتفر  یهار  هب  یمالـسا ، دـهز  یعقاو  موهفم  فیرحت  اب  دـنا و  هدـیزگرب 

.تسا هتفرگ 

شداعبا مامت  اب  ار  یمالـسا  دهز  تسین ، یمالـسا  دهز  دنا ، هدومیپ  یماطـسب  دیزیاب  مهدا و  میهاربا  دـننام  يدارفا  هک  ییایند  كرت   
روضح تسایس ، عامتجا و  هنحص ي  رد  دوب ، دارفا  نیرتدهاز  هکنآ  نیع  رد  هک  تفای  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يامیـس  رد  دیاب 

و داد ، رارق  ترخآ  هلیـسو ي  ار  ایند  وا  .دوب  زور  ریـش  بش و  ياسراپ  دمآ ، یم  باسح  هب  لماک  هدـیزرو و  زرواشک  کی  تشاد و 
: درک یم  ینعم  نینچ  ار  دهز 

(3)« مُکاتآ اِمب  اوحَرفَت  مکَتاف و ال  ام  یلع  اوَسأت  الیَِکل  هناحبس : هّللا  لاق  نآرقلا ، نم  نیتملک  نیب  هّلک  دهّزلا   »

هب هچنآ  هب  تبـسن  دیروخن و  فسأت  دیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  دیامرف : یم  دنوادخ  تسا ، هدمآ  نآرق  زا  هلمج  ود  رد  دـهز  مامت   »
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!« دیشابن دنبلد  داش و  هدش  هداد  امش 

حیحص يرادایند  اب  تسا  دهز  فالخ  هک  ایند  هب  یگتسبلد  نیب  میسانشب و  ار  اهزرم  هک  تخومآ  ام  هب  هطباض  نیا  نداد  ناشن  اب  وا   
.میراذگب قرف  درادن  دهز  اب  يداضت  هنوگچیه  هک 

هب یتسرپایند  تمهت  دنتفرگ و  یم  داریا  موصعم  ماما  هب  اهامندـهاز  زا  یـضعب  هک  دـش  یم  ثعاب  یهاگ  اه ، هطباض  تخانـش  مدـع   
.دندز یم  ماما 

، مدید ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يا  هعرزم  رد  .مدش  جراخ  هنیدم  زا  ناتـسبات  مرگ  ياهزور  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  ردکنم  نبدمحم   
هب مرگ  تعاس  نیا  رد  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  هللا ! ناحبس  متفگ : دوخ  اب  دوب ، يزرواشک  راک  لوغشم  ریذپان  یگتـسخ  شالت  اب  هک 

، دز یم  سفن  سفن  هک  یلاـح  رد  وا  .مدرک  مالـس  وا  هب  متفر و  وا  دزن  .منک  تیحـصن  ار  وا  مورب و  دـیاب  تسا ، هتخادرپ  اـیند  بـلط 
شتروص رس و  زا  قرع  راک ، تدش  زا  مدید  .داد  ارم  مالس  باوج 

نیا مرگ  تعاس  نینچ  رد  لاح  نیا  اب  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  هک  تسا  تسرد  ایآ  دـهد ، ناماس  ار  وت  عضو  ادـخ  متفگ : .دزیر  یم 
یم هچ  ار  ادخ  باوج  ینک و  یم  هچ  یـشاب ، لاح  نیا  رد  وت  دسر و  ارف  لجا  هظحل  نیمه  رد  رگا  دبای ؟ لاغتـشا  ایند  بلط  هب  هنوگ 

: دومرف خساپ  رد  یهد ؟

80 ص :

تمکح 104. هغالبلا ، جهن  ( 335 - 1
ج 14 ص 74. هعیشلا ، لئاسو  ( 336 - 2

تمکح 439. هغالبلا ، جهن  ( 337 - 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


هداوناخ مدوخ و  نآ  هلیسوب  مراد و  لاغتشا  ادخ  تعاطا  هب  هک  هدمآ  مغارـس  هب  یلاح  رد  دیآ  نم  غارـس  هب  لاح  نیا  رد  گرم  رگا   
ادـخ تیـصعم  هانگ و  هب  هک  یلاح  رد  اداـبم  هک  مراد  نآ  سرت  یلو  تداعـس ) یهز   ) .ما هدرک  ظـفح  نارگید  وت و  هب  زاـین  زا  ار  ما 

.دسر ارف  مگرم  مشاب ، لوغشم 

: متفگ دیوگ : یم  ردکنم  نب  دمحم   

« ینَتظَعَوف کُظِعَا  نا  ُتدرَا  هّللا  کمحری  تقدص   »

(1) .يدرک تحیصن  ارم  وت  منک ، تیحصن  ار  وت  متساوخ  دهد ، رارق  شتمحر  لومشم  ار  وت  ادخ  .يدومرف  تسرد   

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  ریصبوبا   

(2)« لالَحلا َقزِّرلا  ُُبلطا  ّینا  ّلجوّزع  هّللا  مَلعَیل  ینَیفکَی  نَم  یل  ّنا  قَرعَا و  یّتح  یعایض  ضعب  یف  لَمعَال  ّینا   »

هب ارم  راک  هک  دنتسه  یناسک  هکنیا  اب  دزیر ، یم  قرع  مندب  زا  هک  منک  یم  راک  نانچ  مدوخ  یعورزم  ياه  نیمز  زا  یضعب  رد  نم   »
« .میامن یم  بلط  ار  لالح  يزور  هک  دنادب  دنوادخ  ات  منک ) یم  مدوخ  ار  راک  نیا  ، ) دنریگب هدهع 

شالت مه  ترخآ  ایند و  رد  ملاس  یگدـنز  کی  داجیا  يارب  هکلب  درادـن ، يداضت  هنوگچیه  حیحـص ، يرادایند  اـب  دـهز ، نیارباـنب :  
.دهز مه  تسا و  مزال 

مهم رب  ّمها  حیجرت  - 36

مهم رب  ّمها  حیجرت  یسانش »  هانگ 

هانگ هدـسفم ي  زا  نآ  تحلـصم  هک  دـیآ  یم  شیپ  يرما  یهاگ  اما  تسین  زیاج  گرزب  هچ  کچوک و  هچ  یهانگ  ره  ماجنا  هچرگ 
.دومن كرت  ار  ّمهم » «، » ّمها  » رطاخب دیاب  عرش  لقع و  مکح  هب  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  رتشیب 

نینچ دشاب ، هتـشاد  یگتـسب  نآ  هب  يرگمتـس ، تسد  زا  یناملـسم  ناج  تاجن  رگا  یلو  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  غورد  دنگوس  ًالثم   
.تسا بجاو  هکلب  تسین  هانگ  اهنت  هن  يدنگوس 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  یم  زیاج  دروم  هس  رد  ثیداحا  قبط  یلو  تسا ، مارح  ییوگغورد  ًالثم  ای   

( غورد  ) گنرین نید  نانمـشد  اب  گنج  رد  هک  يدرف  دروم : هس  رد  زج  دوش ، یم  تساوخزاب  تمایق ) زور   ) يزور رد  غورد  ره  زا   »
يرگید اب  هک  دیوگب  نخس  دنک و  دروخرب  يا  هنوگب  یکی  اب  دهد ، شزاس  رفن  ود  نایم  هک  یصخش  .تسین و  وا  رب  یهانگ  هک  دنز 

ار يزیچ  شا ) هداوناخ  دارفا  ای   ) شرسمه هب  هک  يدرم  زین  .دشاب و  ود  نآ  نیب  حالصا  شروظنم  و  دیامن ، تاقالم  رگید  هنوگ ي  هب 
(3)« .درادن ار  نآ  ماجنا  دصق  هک  دهد  هدعو 
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.تسا هدش  یهن  نآ  زا  ًادیدش  تایاور  تایآ و  رد  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  اهنآ  بایغ  رد  نیملسم  بویع  رکذ  تبیغ و   

: دندومرف تبیغ  فیرعت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(4)« هیلع هّللا  هرَتَس  ام  کیِخأ  یف  لوقَت  ْنأ  هبیَغلا   »

« .تسا هتشاد  ناهنپ  ار  نآ  دنوادخ  هک  ییوگب  ار  يزیچ  تناملسم  ردارب  هرابرد ي  هک  تسنآ  تبیغ   »

: دیامرف یم  تبیغ  یتشز  هراب ي  رد  دنوادخ   و 

(5) هوُمتهِرکَف » ًاتیَم  هیخَا  َمَحل  لکای  نَا  مکدحَا  ّبُحیَا  ًاضَعب  مکضعب  بَتغَی  و ال   »

؟ دروخب ار  دوخ  هدرم ي  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  ایآ  دنکن ، تبیغ  ار  رگید  ضعب  امش  زا  یـضعب  نانمؤم ! يا   »
تـسا دوـخ  هدرم ي  ردارب  تشوـگ  ندروـخ  دـننام  هک  مه  ندرک  تبیغ  زا  سپ   ) .دـیراد تهارک  رما  نیا  زا  امـش  همه ي  نـیقی  هـب 

(« دیشاب هتشاد  تهارک 

: مینک یم  افتکا  ثیدح  ود  رکذ  هب  تبیغ ، هانگ  یگرزب  یتشز و  رد   

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 1 

81 ص :

ج 5 ص 73. یفاک ، عورف  ( 338 - 1
ج 12 ص 23. هعیشلا ، لئاسو  ( 339 - 2

(. ثیدح 18 بذکلا  باب   ) ج 2 ص 342 یفاک ، ( 340 - 3
(. ثیدح 7 هبیغلا  باب   ) ج 2 یفاک ، ( 341 - 4

.13 تارجح ، ( 342 - 5
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هروخ يرامیب  رثا  زا  رتعیرـس  ناملـسم ، نید  يدوبان )  ) رد تبیغ  رثا   » (1)« هفوج یف  هلکالا  نم  ملسملا  لجرلا  نید  یف  عرـسا  هبیغلا   »
« .تسا ناسنا  نورد  ندروخ  رد 

: درک یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  - 2 

(2)« رانلا لخدی  نم  لّوا  وهف  اهیلع  ًاّرصم  تام  نم  هنجلا و  لخدی  نم  رخآ  وهف  هبیغلا  نم  ًابئات  تام  نم   »

هک یلاح  رد  هک  یـسک  دوش و  یم  تشهب  دراو  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  دشاب ، هدرک  هبوت  تبیغ  زا  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک   »
« .ددرگ یم  خزود  دراو  هک  تسا  یسک  نیلوا  دریمب ، دشاب ، هتشاد  تبیغ  رب  رارصا 

.تسا بجاو  هکلب  زیاج  دراوم  زا  یضعب  رد  تبیغ  نیمه  اما   

: دیامرف یم  يراصنا  یضترم  خیش  مظعا  داتسا  گرزب  ملاع  موحرم   

تبیغ تسین ، رـسیم  تبیغ  نودب  فده  نآ  ندروآ  تسدـب  هک  دـشاب  یمهم )  ) حیحـص و فدـه  ناملـسم  ندرک  تبیغ  رد  هاگره   
.درادن راصحنا  یصاخ  ددع  هب  انثتسا  دراوم  نیاربانب  تسا ، اور  وا  ندرک 

: دننام درمش ، یم  رب  تسا  اور  ندرک  تبیغ  هک  ار  يدراوم  سپس   

.شراکشآ ناهانگ  دروم  نامه  رد  دنک ) یم  هانگ  اراکشآ ، هک  سک  نآ   ) قسف هب  رهاجتم  زا  تبیغ  - 1 

؛ میناوخ یم  نآرق  رد  هکنانچ  وا  ياه  يدب  راهظا  ملاظ و  زا  تبیغ  - 2 

« ِملُظ نَم  ّالا  لوَقلا  نِم  ءوُّسلاب  رهَجلا  هّللا  ّبحی  ال   »

« .دشاب هدش  عقاو  متس  دروم  هک  یسک  نآ  رگم  دنک ، راهظا  ار  اه  يدب  دوخ  نانخس  اب  یسک  درادن  تسود  دنوادخ   »

.تروشم رد  ندرک  تبیغ  - 3 

.دشاب هتشاد  هانگ  زا  ار  هدنوش  تبیغ  يریگولج  دصق  هک  یتروص  رد  - 4 

(3) .دوش مهم  يداسف  عطق  بجوم  تبیغ  هک  اجنآ  - 5 

ات تسا  مزال  دراوم  نیا  تخانـش  و  دـنراد ، یتاءانثتـسا  مهم » رب  مها  حـیجرت   » نوناق ساسا  رب  دراوم  زا  یـضعب  رد  ناهانگ  نیارباـنب   
: تفگ یم  یـصخش  قباس ، میژر  نامز  رد  هک  دور  یمن  مدای  .دوشن  ماجنا  کین  راک  دـصق  هب  یهانگ  ای  هانگ و  ناونع  هب  یکین  راک 

.تسا اهانثتسا  طباوض و  ِتخانش  مدع  رثا  رب  اه  ضارتعا  هنوگ  نیا  دینک ؟ یم  تبیغ  ار  هاش  ارچ  سپ  تسین ، مارح  تبیغ  رگم 

اهشزرا همه ي  هب  هجوت  - 37
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اهشزرا همه ي  هب  هجوت  یسانش »  هانگ 

تحت مهم ، رایـسب  رتگرزب و  ياه  شزرا  رطاخ  هب  یناهانگ  یهاگ  هک  تسا  نیا  یـسانش  هانگ  ياتـسار  رد  مزـال  تارکذـت  زا  یکی   
، يذفنم چیه  زا  هک  دشاب  هجوتم  طیارش  همه ي  رد  دیاب  سانـش  هانگ  ناملـسم  کی  ددرگ ، یم  تلفغ  اهنآ  زا  هتفرگ و  رارق  عاعـشلا 

: دینک هجوت  ریز  ناتساد  ود  هب  هنیمز  نیا  رد  دیاین ، وا  يوس  هب  هانگ 

ادخ لوسر  باحـصا  زا  یکی  دنزرف  ود  دش ، عقاو  هنیدـم  کیدزن  دـحا  هوک  هنماد  رد  ترجه  موس  لاس  رد  هک  دـحا  گنج  رد  - 1 
: تفگ درک و  كاپ  وا  هرهچ  زا  كاـخ  دـمآ ، شدیهـش  هدـیپط  نوخ  هب  رکیپ  راـنک  وا  رداـم  .دیـسر  تداهـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.داب اراوگ  وت  رب  تشهب  مرسپ !

: دومرف ردام  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

، دوب دهاوخ  اراوگ  وا  رب  تشهب  هک  یناد ؟ یم  هچ   

« هصقنی امب ال  لخب  وا  هینعیال  امیف  ملکت  هلعلف   »

(4) .تسا هدیزرو  لخب  دش ، یمن  شدوبمک  ثعاب  هک  يزیچ  دروم  رد  ای  هتفگ  يا  هدیاف  یب  نانخس  دیاش   

نامرد هب  دیباوخ و  رتسب  رد  اه  هام  دـش و  حورجم  دـحا  گنج  رد  دعـس  دـمآ ، شیپ  ذاعم  نبدعـس  ردام  دروم  رد  هک  یناتـساد  - 2 
.دیدرگ يو  تداهش  بجوم  شندب  مخز  ماجنارس  .تخادرپ 

82 ص :

ج 2 ص 356. یفاک ، ( 343 - 1
ج 5 ص 252. ءاضیبلا ، هجحملا  ( 344 - 2

ص 45و46 يراصنا ، خیش  بساکم  ( 345 - 3
ج 5 ص 200. ءاضیبلا ، هجحم  ( 346 - 4
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هتـشرف رازه  داتفه  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : و  دندروآ ، لمع  هب  يو  هزانج ي  زا  ناوارف  لیلجت  نیملـسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ   
.دنا هدماین  نیمز  هب  ناگتشرف  نیا  نونکات  هک  دننک ، یم  عییشت  ار  دعس  هزانج 

« هّنَجلا کل  ًائینَه  : » تفگ وا  ربق  رانک  رد  شردام  دندرپس  كاخ  هب  ار  دعس  رکیپ  هکنآ  زا  سپ   

« .داب اراوگ  وت  رب  تشهب   »

.داد دعس  هب  یتخس  راشف  ربق  يراد ؟ عقوت  هچ  ادخ  زا  شاب ، شوماخ  دومرف : دعس  ردام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   

؟ درزآ ار  وا  ربق  راشف  ارچ  دیدرک ، مارتحا  لیلجت و  دعس  زا  همه  نآ  امش  هکنیا  اب  دندیسرپ : نارضاح   

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

« ءوس هلها  عم  هقلخ  یف  ناک  هنا  معن   »

(1)« .دومن یم  یقالخا  دب  شا  هداوناخ  اب  وا  اریز  داد ، راشف  ار  وا  ربق  يرآ   »

هانگ هدنرادزاب ي  ياه  مرها  - 38

هانگ هدنرادزاب ي  ياه  مرها  یسانش »  هانگ 

ناسنا ياه  هتـساوخ  زئارغ و  دـنک ، لرتنک  تارطخ  اه و  هاگترپ  رد  طوقـس  زا  ار  نآ  ات  تسا  مزال  لیبموتا  رد  زمرت  هک  هنوگ  نامه   
.دراد لرتنک  هب  زاین  زین ،

: دومن هصالخ  ریز  روما  رد  ناوت  یم  ار  هانگ  ربارب  رد  ناسنا  لرتنک  یلک  طوطخ   

.نوگانوگ روما  رد  رکفت  - 1 

.اج همه  رد  ادخ  روضح  هب  هجوت  - 2 

.دوخ تیصخش  هب  هجوت  یسانشدوخ و  - 3 

.باسح زور  داعم و  هب  نامیا  - 4 

.نایاوشیپ رب  لامعا  ضرع  هب  هجوت   5 

.گرم ندید  کیدزن  - 6 

.هانگ بقاوع  زا  سرت  - 7 
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.تیصعم كرت  تدابع  شقن  هب  هجوت  - 8 

 

نوگانوگ روما  رد  رکفت  - 39

نوگانوگ روما  رد  رکفت  یسانش »  هانگ 

.تسا هبوت  لماع  هانگ ، تبقاع  رد  رکفت   

.تسا دهز  لماع  ایند ، يانف  رد  رکفت   

.تسادخ بح  لماع  اه ، تمعن  رد  رکفت   

.تسا عضاوت  لماع  زومآ ، تربع  ثداوح  رد  رکفت   

.تسا یناسفن  ياه  سوه  لرتنک  لماع  گرم  رد  رکفت   

.تسا دشر  هسیاقم و  لماع  ناگرزب ، لاوحا  رد  رکفت   

.تسا هانگ  زا  تینوصم  لماع  راک ، بقاوع  رد  رکفت   

.تسادخ زا  فوخ  لماع  یهلا ، باذع  رد  رکفت   

83 ص :

ج 4 ص 341. لاجرلا ، سوماق  ج 6 ص 696 . میدق ، پاچ  راحب ، ( 347 - 1
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.تسا لکوت  لماع  اه ، فعض  رد  رکفت   

.تسا تربع  لماع  خیرات ، رد  رکفت   

.تسا ادخ  هب  نامیا  لماع  اه ، هدیرفآ  رد  رکفت   

.تسا بیذهت  لماع  یقالخا ، دسافم  رد  رکفت   

.تسا تماقتسا  لماع  نارگید ، ياه  یتخس  رد  رکفت   

.تسا اهنآ  هب  ناسحا  لماع  نیدلاو ، ياه  ینابرهم  یکین و  رد  رکفت   

: هک تسا  نیا  رکفت  رکف و  تایصوصخ  زا   

.دشاب رادرب  ایر  ات  تسین  ادیپ  اریز  ایر ، یب  تسا  یتدابع  رکف   

هب زاین  رکف  یلو  دراد...و ، هیلقن  لیاسو  سابل و  رهم و  دننام  هلیـسو  هب  زاین  جح ، زامن و  دننام  زیچ  ره  هلیـسو ، یب  تسا  یتدابع  رکف   
.درادن هلیسو 

نوچمه و  دوش ، یم  ناهانگ  تافارحنا و  زا  هدنرادزاب  لماع  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روطب  حیحـص ، هشیدـنا ي  رکفت و  یلک  روطب   
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنانچ  .تسا  اه  یتشز  اه و  ییابیز  هدنهد ي  ناشن  فاص  هنیآ ي 

(1)« هیفاص هآرم  رکفلا   »

« .تسا فاص  هنیآ ي  رکف   »

(2)« رکفلا نسحا  نم  لز  ام  : » زین  و 

« .دوش یمن  شزغل  شوختسد  دشیدنیب ، وکین  هک  یسک   »

اج همه  رد  ادخ  روضح  هب  هجوت  - 40

اج همه  رد  ادخ  روضح  هب  هجوت  یسانش »  هانگ 

هانگ زا  هدنرادزاب  ياه  مرها  نیرت  یساسا  زا  میتسه  ادخ  رـضحم  رد  ام  همه  هکنیا  هب  داقتعا  لاح و  همه  رد  وا  دای  و  ادخ ، هب  نامیا   
.درادن ار  شقن  رثا و  نینچ  زیچ  چیه  دراد ، یناویح  زئارغ  نایغط  زا  يریگولج  ناسنا و  لرتنک  رد  هدـیقع  نیا  هک  یـشقن  رثا و  تسا ،

اب یماظتنا  یـسیلپ و  ياه  نامزاس  .تسا  رتدنمورین  اه  تردق  همه ي  زا  هانگ  ندومن  نک  هشیر  رد  وا  دای  ادـخ و  هب  نامیا  تردـق  و 
زگره يونعم  هاگ  هیکت  نامیا و  نادقف 
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.دنبای قیفوت  هعماج  درف و  حالصا  رد  دنناوت  یمن 

یم دوجو  هب  هانگ  ربارب  رد  ییورین  نانچنآ  ناسنا  رد  اـج ، همه  رد  وا  روضح  زیچ و  همه  رب  وا  یهاـگآ  هب  داـقتعا  ادـخ و  هب  ناـمیا   
.دنک یم  ناهانگ  ربارب  رد  ریذپان  ذوفن  نیدالوف و  يرپس  نوچمه  ار  وا  هک  دروآ 

رد دـنناوت  یمن  زگره  دنتـسین و  یفخم  ناهانگ  زا  يریگولج  هب  رداق  دنـشاب  هدرتسگ  يوق و  دـنچ  ره  یتینما ، یماـظتنا و  ياـهورین   
ناهانگ زا  ناسنا  يرادزاـب  رد  يریذـپان  لـلخ  شقن  دـناوت  یم  ینورد  ناـمیا  یلو  .دنـشاب  هتـشاد  یـشقن  تولخ  رد  ناـهانگ  لرتنک 

ناونع هب  تسا ؛ هدش  هیکت  رایسب  هانگ  زا  يرادزاب  رد  نامیا  شقن  رب  تایاور  تایآ و  رد  ساسا  نیمه  رب  دنک ، افیا  ناهنپ  راکـشآ و 
: دیامرف یم  نآرق  هنومن 

(3)« يرَی هّللا  ّنِأب  مَلعَی  َملأ   »

»؟ دنیب یم  ار  شلامعا  همه  دنوادخ  هک  دناد  یمن  ناسنا  ایآ   »

(4)« داصرِملِاَبل َّکبر  ّنإ   »

« .تسا هاگنیمک  رد  وت  راگدرورپ  ًاعطق   »

(5)« رودُّصلا یِفُخت  ام  ُنیعَالا و  هَِنئاخ  مَلعَی   »

« .دشاب یم  هاگآ  .تسا  ناهنپ  اه  هنیس  رد  هچنآ  رب  دناد و  یم  دنک ، یم  شدرگ  تنایخ  هب  هک  ار  ییاه  مشچ  دنوادخ   »

.تسا هدمآ  راب   49 تساونش » ادخ  « » عیمس  » هژاو و  راب ،  51 تسانیب » ادخ  « » ریصب  » هژاو ي نآرق  رد   

مینکب و يراک  ره  تولج ، تولخ و  رد  اجره ، رد  .میتسه  گرزب  يادخ  رضحم  رد  ام  همه  هک  دنک  یم  نایب  ینشور  هب  تایآ  نیا   
؛ تسا راکهنگ  ناسنا  نیمک  رد  تسا و  هاگآ  نآ  هب  دنوادخ  مینک ، روصت  ار  یبلطم  دوخ ، زغم  رکف و  رد  رگا  یتح 

هانگ دصق  ینک  هک  یماقم  رد   

84 ص :

تمکح 5. هغالبلا ، جهن  ( 348 - 1
ج 7 ص 538. همکحلا ، نازیم  ( 349 - 2

.14 قلع /  ( 350 - 3

.14 رجف /  ( 351 - 4
.19 نمؤم /  ( 352 - 5
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هاگن رود  زا  یکدوک  دنک  رگ 

يرذگ رد  هنگز  يراد ، مرش   

يردن ار  دوخ  تمصع  هدرپ 

ناهج دنوادخ  هک  تداب  مرش   

ناهن رارسا  قلاخ  دوب  هک 

هاگ هگ و  یب  شرظن  دشاب  وت  رب   

هانگ دصق  شرظن  رد  ینک  وت 

دیابن ایآ  دـنک ، یم  فقوت  همیرج ، سیلپ و  سرت  زا  دـش ، زمرق  ییاـمنهار  غارچ  هک  نیمه  دـسر ، یم  هارراـهچ  هب  هک  یتقو  هدـننار   
؟ دسرتب یهلا  تازاجم  زا  و  دنک !؟ لرتنک  ار  دوخ  ادخ ، دید  ربارب  رد  ادخ و  رضحم  رد  ناسنا 

: میناوخ یم  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  ریشتسی »  » ياعد رد   

« نیرِظاّنلا رَصبأ  نیعَماّسلا  عَمسأ   »

« .تسا ناگدننیب  نیرتانیب  اهاونش و  نیرتاونش  هک  يدناودخ   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(1)« مکاحلا وه  دِهاّشلا  ّناف  تاولَخلا ، یف  هّللا  یِصاعَم  اوّقتا   »

« .تسا سرداد  نامه  دهاش  هک  ارچ  دیزیهرپب ، اه  هاگتولخ  یناهنپ و  رد  ادخ  تیصعم  زا   »

(2)« مکرارسأ ملعَی  نَم  دنع  مکراتسأ  اوکتهَت  و ال   »

« .دیردن تسا ، هاگآ  ناترارسا  زا  هک  يدنوادخ  دزن  رد  ار  شیوخ  هدرپ   »

راکهنگ صخش  کی  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  هب  یصخش   
: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  .نک  هظعوم  ارم  منک ، كرت  ار  مهانگ  مناوت  یمن  متسه و 

(3)« ....تئش ام  بنذأ  ءایشأ و  هَسمَخ  لَعفإ   »

؛ نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  هاگنآ  هدب و  ماجنا  ار  راک  جنپ   »
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.نک هانگ  یهاوخ  یم  هچنآ  و  روخم ، ار  ادخ  يزور   

.نک هانگ  یهاوخ  هچنآ  ورب و  نوریب  ادخ  تموکح  ریز  زا   

دوخ زا  ار  وا  دـمآ  وت  دزن  تناج  نتفرگ  يارب  لیئارزع  یتقو  .نک  هانگ  یهاوخ  هچ  ره  دـنیبن و  ار  وت  ادـخ  ات  نک  باختنا  ار  ییاـج   
هاـنگ یهاوخ  هچنآ  ورم و  شتآ  يوس  هب  وت  درب ، شتآ  يوس  هب  ار  وت  خزود  کـلام  هک  یناـمز  .نک و  هاـنگ  یهاوخ  هچره  نارب و 

« .نک

ادخ دای   

.دشاب یم  هانگ  هدنرادزاب ي  لماوع  زا  ادخ  دای  رکذ و  و  تسا ، یتسمرس  تلفغ و  هانگ  زاس  هنیمز  لماوع  زا  یکی  کش  نودب   

(4): دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

رد ادخ  دای  ینامیا و  ردارب  دروم  رد  يراکادف  فاصنا و  تسا : هدرک  ضرف  قلخ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يروما  نیرتمهم  زا  زیچ  هس   
.لاح ره 

.دراد زاب  هانگ  زا  ار  وا  رما  نیمه  دتفیب و  ادخ  دای  هب  ناسنا  هانگ ، هب  ندش  کیدزن  ماگنه  هک  تسنآ  ادخ  دای  دومرف : سپس   

: دیامرف یم  هک  دنوادخ  نخس  تسا  نیمه  دومرف : هاگنآ   

(5)« نورِصبُم مه  اذاف  اورّکذت  ناطیّشلا  نِم  فئاط  مهّسَم  اذإ  اوّقتا  َنیّذلا  ّنإ   »

« .دندرگ یم  انیب  دنتفا و  یم  ادخ  دایب  دنوش  ناطیش  ياه  هسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراکزیهرپ   »

: دندومرف ادخ  رکذ  هرابرد ي  يراتفگ  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

دهد و یم  ماجنا  ار  نآ  دشاب  ادـخ  تعاط  رگا  دوش  یم  وربور  مارح  لالح و  اب  ناسنا  هک  یماگنه  هب  تسادـخ  ندرک  دای  روظنم ،  »
(6) «. .دنک یم  كرت  ار  نآ  دشاب  تیصعم  رگا 

85 ص :

تمکح 324. هغالبلا ، جهن  ( 353 - 1
هبطخ 203. هغالبلا ، جهن  ( 354 - 2

ص 311. هداهشلا ، جاهنم  ج 17 ، راحب ، ( 355 - 3
ج 3 ص 425. همکحلا ، نازیم  ج 93 ص 379 . راحب ، ( 356 - 4

.201 فارعا /  ( 357 - 5
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ج 93 ص 154. راحب ، ( 358 - 6
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، ایند عاتم  زا  دح  زا  شیب  عتمت  تراجت و  دالوا ، لاوما ، ناطیـش ، دننام : يروما  زا  نآرق  رد  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد  هتکن  نیا  رکذـت   
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  رکذ ، عنام  تلفغ و  لماوع  ناونع  هب 

.دریگن رارق  نآ  هار  ارف  تلفغ  ياه  باجح  هک  تسا  هانگ  هدنرادزاب  شخبرمث و  یتقو  ادخ ، رکذ  نیاربانب   

تیصخش هب  هجوت  یسانش و  دوخ  - 41

تیصخش هب  هجوت  یسانش و  دوخ  یسانش »  هانگ 

ناهانگ زا  یشخب  هک  ارچ  دشاب  هتشاد  هجوت  نآ  هب  دسانشب و  ار  دوخ  تیصخش  ناسنا  هک  تسا  نیا  هانگ  هدنرادزاب  لماوع  زا  یکی   
.تسا هدربن  یپ  دوخ  شزرا  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رثا  رب 

رد رگا  هچب  نیمه  یلو  یتسکـش ، ار  ناکتـسا  ارچ  هک  ینک  یم  يدـنت  وا  هب  دنکـشب  ار  یناکتـسا  هناخ  رد  هچب  رگا  لاثم : ناونع  هب   
تیـصخش هب  اجنیا  رد  تمالـسب ! تناج  تسین  مهم  ییوگ  یم  يدرـسنوخ  لامک  اب  دنکـشب ، ار  اذـغ  یتمیق  سید  اه ، نامهم  راـنک 

.يدومن لرتنک  ار  دوخ  هک  دیدرگ  ثعاب  نیمه  يدرک و  هجوت  اه  نامهم  دزن  دوخ 

نآرق هاگدید  زا  ناسنا  تیصخش   

رارق وا  ریخست  تحت  هدیرفآ و  وا  يارب  ار  زیچ  همه  دنوادخ  .دشاب  یم  ناگتـشرف  دوجـسم  ادخ و  هفیلخ ي  نآرق ، هاگدید  زا  ناسنا   
؛ تسا هداد 

(1)« هنم ًاعیمَج  ضرألا  ِیف  ام  تاومّسلا و  ِیف  ام  مَکل  رّخَس  و   »

« .تسا هتخاس  امش  رخسم  شدوخ  يوس  زا  ار  همه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اه و  نامسآ  رد  هچنآ  دناوادخ  و   »

(2)« ًالیضفَت انقلَخ  نّمم  ٍریثَک  یلع  مهانلّضَف  ِتابّیّطلا و  نم  مهانقزر  رحَبلا و  ّرَبلا و  ِیف  مهانلَمَح  مدآ و  ینب  انمَّرک  دَقل  و   »

ناشیزور هزیکاپ  ياهزیچ  زا  میدـناشنرب و  یتشک ) اـهبکرم و  رب  ) اـیرد یکـشخ و  رد  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  نادـنزرف  هنیآ  ره  و   »
« میدیشخب لماک  يرترب  ناگدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  نانآ  میداد و 

تادوجوم دبسرس  لگ  هک  تسوا  هب  تبسن  یهلا  يونعم  يدام و  بهاوم  و  رشب ، يالاو  دنمـشزرا و  تیـصخش  رگنایب  تاریبعت  نیا   
.تسا

: دیامرف یم  نینمؤم  هب  باطخ  هبوت  هروس  رد  دنوادخ   

(3)« اینّدلا هویَحلِاب  متیضَرأ   »

»؟ دیا هدش  یضار  ایند  یگدنز  هب  امش  ایآ   »
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هتـشاد یتمیق  نارگ  ون و  نیـشام  امـش  رگا  .شورفن  ایند  هب  ار  دوخ  تسا  ایند  زا  رتـالاب  رایـسب  وت  تیـصخش  یتسه ، ناـسنا  وت  ینعی   
نیرترب هفیلخ و  ار  وت  دـنوادخ  .مورب  هداـج  نیا  هب  نیـشام  نیا  اـب  تسا  فیح  دـییوگ  یم  دـیرب  یمن  یکاـخ  هداـج  هبار  نآ  دیـشاب 

؟ يزاس دوبان  هانگ  يدیلپ و  ياه  ههارژک  رد  ار  نآ  تسین  فیح  ایآ  هدناوخ ، دوخ  دوجوم 

ار دوخ  هک  یتقو  یلو  دراد  یم  زاب  هانگ  زا  ار  ام  هجوت  نیمه  مینک ، هجوت  دوخ  تیـصخش  هب  میـسانشب و  ار  دوخ  اـم  رگا  یتسار  هب   
؛ میهد یم  نت  یتسپ  هب  مینک  روصت  چوپ  راوخ و  تسپ و 

: میناوخ یم  فرخز  هروس ي  رد   

(4)« هوُعاطَاَف هَموق  ّفخَتْساَف   »

« .دندرک تعاطا  وا  زا  نانآ  سپ  درک  قیمحت  ریقحت و  ار  شموق  نوعرف   »

کچوک تسپ و  ار  دوخ  اهنآ  یتقو  درک ، دوخ  زا  یهت  تیصخش و  یب  ار  مدرم  نوعرف ، يرامثتسا  يرامعتـسا و  ياه  همانرب  ینعی :  
ار دوخ  یگدنز  زگره  دنتـشاد  هجوت  نآ  هب  دنتخانـش و  یم  ار  دوخ  تیـصخش  رگا  یلو  دـنداتفا  هار  نوعرف  لابند  هب  دـندرک  روصت 

.تشاداو ادخ  ریغ  یگدنب  هب  ار  اهنآ  تراقح  ساسحا  نیمه  سکع  هب  یلو  دندومن  یمن  نوعرف  هدولآ  یگدنز  يادف 

تایاور هاگدید  زا  یسانش  دوخ   

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 1 

86 ص :

.13 هیثاج /  ( 359 - 1

.70 ءارسا /  ( 360 - 2
.38 هبوت /  ( 361 - 3

.54 فرخز /  ( 362 - 4
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(1)« اهب ّالا  اهوعیبَتالف  هنّجلا  ّالا  ٌنمَث  مکسُفنَال  سیل  ّهنا   »

« .دیشورفن تشهب  زا  رتمک  هب  ار  نآ  سپ  درادن  تشهب  زج  ییاهب  چیه  امش  ناج  هک  دینادب   »

: دندومرف ترضح  نآ  زین  - 2 

(2)« ًاناسنا نوکی  نأ  هنکما  دقو  همیهب  نوکی  نأ  لقعلا  يذب  حیبق   »

« .دشاب ناسنا  تسا  نکمم  وا  يارب  هکنیا  اب  دشاب ، ناویح  نوچمه  هک  تسا  تشز  دنمدرخ  يارب   »

: تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا  و  - 3 

(3)« عیضو ّالا  ّربکت  ام   »

« .تیصخش یب  ناسنا  رگم  دزرو  یمن  ربکت   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4 

« هّللا ریَغ  هّللا  مَرَح  اونکسَت  الَف  هّللا  مَرَح  بلَقلا   »

« .دیهدن ياج  ادخ  مرح  رد  ار  ادخ  ریغ  تسادخ ، مرح  بلق   »

؟ دنکفا یم  طوقس  هاچ  هب  ار  دوخ  ادخ ، زا  ینامرفان  هانگ و  رثا  رب  ارچ  دشاب ، ادخ  مرح  دناوت  یم  شبلق  هک  ناسنا  یتسار  هب   

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 5 

(4) اهبلطی » الف  هسفن  لضا  دق  و  هتلاض ، دشنی  نمل  تبجع   »

يوجتسج رد  تسا و  هدرک  مگ  ار  دوخ  تیصخش )  ) هک نآ  لاح  دیآ و  یمرب  شا  هدشمگ  يوجتسج  رد  هک  یسک  زا  متفگش  رد   »
!!« دیآ یمنرب  نآ 

: دندومرف زین  - 6 

(5) هّللا » رظن  عضاوم  هرهاطلا  دابعلا  بولق   »

« .تسا ادخ  رظن  ياه  هاگیاج  ناگدنب ، كاپ  ياه  لد   »

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  - 7 
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(6) اهقبوی » اهدعبی و  ام  ّلک  نع  اهّهَزن  اهقَتعاَف و  هَسفَن  فرَع  نَم  فراعلا   »

یم تکاله  ثعاب  و  لامک ) زا   ) يرود بجوم  هک  يزیچ  ره  زا  دنک و  دازآ  ار  نآ  دسانشب و  ار  دوخ  حور  هک  تسا  یسک  فراع   »
« .دزاس كاپ  ددرگ ،

: دندومرف زین  و  - 8 

(7) ًانمث » کسفنل  اینّدلا  يََرت  نَا  رجتملا  سئبل  و   »

!« درگنب نتشیوخ  ياهب  ار  ایند  ناسنا  هک  تسا  یتشز  تراجت  هچ  و   »

ار دوخ  تمارک  دـیاب  تسا ، یباـستکا  یتاذ و  تمارک  ياراد  ناـسنا  هک : میریگ  یم  هجیتن  نینچ  تاـیاور ، تاـیآ و  نیا  عومجم  زا   
.دراد زاب  ناهانگ  زا  یشخب  زا  ار  وا  دوخ ، تیصخش  هب  هجوت  ات  دبایزاب 

داعم هب  نامیا  - 42

داعم هب  نامیا  یسانش »  هانگ 

هب هجوت  داـعم و  هب  ناـمیا  قیرط  زا  ار  یتـیبرت  لـیاسم  زا  یمهم  تمـسق  ریـسم  نیا  رد  تسا و  تیبرت  يزاـس و  ناـسنا  باـتک  نآرق   
.تسا هدومن  بیقعت  تمایق ، باسح و 

هب ار  اه  ناسنا  نآرق ، مشش  کی  زا  شیب  .تسا و  هدروآ  نایم  هب  نخس  نآ  تایصوصخ  داعم و  هلاسم ي  زا  راب  دودح 1400  نآرق   
.دیامن یم  توعد  زیخاتسر  زور  دای  داعم و 

تفایرد هب  نامیا  ینعی  داعم  هب  نامیا  .تسا  باـسح  يور  زا  نآ  زیچ  همه  هک  يدـبا  یگدـنز  کـی  هب  ناـمیا  ینعی  داـعم  هب  ناـمیا   
هکلب دوش ، یمن  یناف  دوبان و  ام  ياه  يدـب  اـه و  یکین  زا  مادـکچیه  ینعی  .میا  هداد  ماـجنا  اـیند  رد  اـم  هک  یلاـمعا  شاداـپ  رفیک و 

.دراد ناسنا  حور  شرورپ  رد  یقیمع  شقن  يا  هدیقع  نینچ  .تسا  دوخ  لامعا  ورگ  رد  ناسنا 

: میزادرپ یم  هیآ  دنچ  رکذ  هب  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد   

(8)« ءوس نم  تلمع  ام  ًارضحم و  ریخ  نم  تلمعام  سفن  لک  دجت  موی   »

« .دنیب یم  رضاح  هداد  ماجنا  دب  ای  کین  راک  زا  ار  هچنآ  سک  ره  هک  تسا  يزور  تمایق  زور   »

87 ص :

تمکح 456. هغالبلا ، جهن  ( 363 - 1
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ج 2 ص 12. یفسلف ، مالسالا  هجح  قالخا  ( 364 - 2
(. ربک ، ) ررغ تسرهف  ( 365 - 3

ج 4 ص 340. يدمآ ، ررد  ررغ و  ( 366 - 4
ج 8 ص 229. همکحلا ، نازیم  مکحلاررغ ، ( 367 - 5

.مکحلا ررغ  ( 368 - 6
هبطخ 32. هغالبلا ، جهن  ( 369 - 7

.تسا هدمآ  زین  فهک  هیآ 49  رد  بلطم  نیا  ریظن  . 30 نارمع /  لآ  ( 370 - 8
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(1)« رشتنم دارج  مهناک  ثادجالا  نم  نوجرخی  مهراصبا  ًاعشخ   »

ياه خـلم  نوچمه  تسا و  هداـتفا  ریز  هب  عشاـخ و  تشحو ) زا   ) ناشیاهمـشچ هک  یلاـح  رد  دـنیآ ، یم  نوریب  اـهربق  زا  اـه  ناـسنا   »
« .دنود یم  وس  ره  هب  فده ) یب   ) هدنکارپ

(2)« هِینُغی ٌنأش  ٍذئَموَی  مهنِم  ٍءرما  ّلِکل  هیَنب  هتَبِحاص َو  هِیبأ و  هُّما و  هیخأ و  نِم  ُءرَملا  ّرِفَی  موی   »

یعـضو رد  سک  ره  دزیرگ و  یم  شنادنزرف  نز و  زا  و  شردام ، ردپ و  زا  زین )  ) دـنک و یم  رارف  دوخ  ردارب  زا  ناسنا  زور  نآ  رد   »
« .تسا هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  هک  دراد  رارق 

تشگرب هار  هک  يزور  .تسا  ناراکهنگ  هاگتمادن  هک  يزور  .تسا  تمایق  زور  هرابرد  نآرق  تایآ  اهدص  زا  هنومن  دنچ  تایآ  نیا   
.تسا تبث  ناشیاه  همانراک  رد  مدرم  لامعا  همه  هک  يزور  تسین ، نآ  رد  رارف  هار  و 

نظ هکلب  میشاب ، هتشادن  نآ  هب  یعطق  نیقی  نامیا و  هچرگ  میشاب ، نآ  دای  هب  هراومه  مینکن و  شومارف  ار  داعم  ام  هک  تسا  نیا  مهم   
: میناوخ یم  هکنانچ  .تسا  یفاک  تیبرت  يارب  میشاب ، هتشاد  نآ  هب  نامگ  و 

(3)« نیَملاعلا ّبِرل  ساّنلا  ُموقَی  َموَی  میظَع  موَِیل  نوثوُعبَم  مّهنا  کئلُوا  ّنظَی  الأ   »

راگدرورپ هاگـشیپ  رد  مدرم  همه  هک  يزور  دـش ، دـنهاوخ  هتخیگنارب  یگرزب  زور  رد  هک  دـننک  یمن  نامگ  ناـشورف  مک  نیا  اـیآ   »
« .دش دنهاوخ  هتخیگنارب 

داعم نایاوشیپ و   

داعم رکف  زا  يا  هظحل  دـش و  یم  عورـش  داعم  ادـبم و  زا  ناشتوعد  زاغآ  دـندوب  داعم  دای  هب  هراومه  ادـخ  ءایلوا  ناماما و  ناربمایپ و   
زا ار  اهنآ  داعم  دای  اه ، هاگترپ  رد  و  دـنداتفا ، یم  تمایق  زور  دای  هب  دـندید  یم  ار  مرگ  ِباـتفآ  اـی  غاد و  ياذـغ  رگا  .دـندوبن  لـفاغ 

.تشاد یم  زاب  هانگ  باکترا 

نهآ مالـسلا  هیلع  ترـضح  درک ، لاملا  تیب  زا  یفاضا  کمک  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ردارب  لیقع  هک  یماگنه   
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تساخرب  لیقع  دایرف  یتقو  درب ، لیقع  شردارب  تسد  کیدزن  ار  ینازوس  هدیتفت و 

يوس هب  ار  تردارب  اـما  ینک ، یم  رارف  یـشک و  یم  داـیرف  تسا  یناـسنا  تسد  رد  هچیزاـب  ناـسب  هک  یکچوک  شتآ  هلعـش  زا  وـت   
! تسا هتخورفا  ار  نآ  راگدرورپ  بضغ  رهق و  هلعش  هک  یناشک  یم  یشتآ 

: دیامرف یم  ینخس  رد   و 

« دیدص اهبارش  دیدَح و  اهتیلُح  دیعب و  اهرعَق  دیدش و  اهّرح  ًاران  اوّقتاو   »
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یم ناـشوج  بآ  نآ  یندیـشون  نینهآ و  ریجنز  لـغ و  نآ  روـیز  داـیز و  نآ  ياـفرژ  و  دـیدش ، شترارح  هک  یـشتآ  زا  دـیزیهرپب   »
« .دشاب

! ناملس تسود   

مدرم .داتفا  نیمز  هب  شوهیب  دیشک و  يا  هرعن  هک  داتفا  یناوج  هب  شمشچ  درک ، یم  روبع  نارگنهآ  رازاب  زا  هفوک  رد  ناملس  يزور   
رد ییاعد  ایب و  امش  دراد ، يزغم  هلمح  يرامیب  ناوج  نیا  هکنیا  لثم  دنتفگ : وا  هب  دندید  ار  ناملس  یتقو  دندرک ، عامتجا  وا  فارطا 

: تفگ تخانش  ار  ناملس  هک  یتقو  دمآ ، شوه  هب  مه  ناوج  دمآ و  ولج  ناملس  .دبای  زاب  ار  دوخ  یتمالس  دیاش  ناوخب  وا  شوگ 

کتپ اب  ار  هدش  خرس  ياه  هلیم  اهنآ  مدید  اهرگنهآ  رازاب  رد  روبع  ماگنه  هکلب  متسین  رامیب  دننک  یم  لایخ  مدرم  نیا  هک  هنوگ  نیا   
: مداتفا هیآ  نیا  دایب  دنبوک  یم 

(4)« دیدح نم  عماقم  مهلو   »

« .تسا نهآ  زا  ییاهزرگ  خزود  نیرومام  يارب   »

.مدرک ادیپ  یلاح  نینچ  دیرپ و  مرس  زا  لقع  یهلا  باذع  سرت  زا   

88 ص :

8 رمق /  ( 371 - 1
.37  - 34 سبع /  ( 372 - 2
.7  - 5 نیففطم /  ( 373 - 3

.21 جح /  ( 374 - 4
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يایوج دیدن ، ار  وا  زور  دنچ  هکنیا  ات  درک ، یم  دای  وا  زا  هراومه  تخاس و  رارقرب  وا  اب  یتسود  دنویپ  دش و  دـنمقالع  وا  هب  ناملـس   
وا زا  تفای  نداد  ناج  لاـح  رد  ار  وا  دیـسر  وا  نیلاـب  هب  یتقو  تفر  وا  تداـیع  هب  تسا ، يرتسب  راـمیب و  هک  تفاـیرد  دـش ، وا  لاـح 

: تفگ لیئارزع  هب  باطخ  درک و  ییوجلد 

« .نک ارادم  مینامیا  ردارب  هب  گرم  هتشرف  يا  « » یخأب ِقفرا  توملا  کلَم  ای   »

« قیفر ٍنمؤم  ّلکب  ّینإ  : » تفگ لیئارزع   

(375 «) .منابرهم نانمؤم  همه ي  هب  نم   »

لامعا ضرع  - 43

لامعا ضرع  یسانش »  هانگ 

« ینید نایاوشیپ  رب  لامعا  ضرع   » هلاـسم ي دراد  هاـنگ  زا  یگدـنرادزاب  لرتنک و  رد  ییازـسب  شقن  هک  یمالـسا  تادـقتعم  زا  یکی   
ناماما هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ضرع  هب  راـبکی  هتفه  ره  اـی  زور  ره  ار  اـه  ناـسنا  لاـمعا  یـصاخ  قرط  زا  دـنوادخ  ینعی  تسا 

.دوش یم  اهنآ  یتحاران  بجوم  دوب  دب  رگا  ددرگ و  یم  اهنآ  یلاحشوخ  بجوم  دوب ، کین  رگا  .دناسر  یم  مالسلا  مهیلع 

دونـشخ ار  نازیزع  نآ  بلق  هانگ  كرت  اب  ات  دـیامن  یم  تبقارم  تیاـعر و  رتشیب  تسا  راـک  رد  یناـیرج  نینچ  دـنادب ، یتقو  ناـسنا   
شرازگ الاب  تاماقم  هب  ار  اهنآ  دب  کین و  ياهراک  همه  زورکی  هتفه  ره  ای  هزور  همه  دننادب  يا  هسـسؤم  نانکراک  هکنیا  لثم  دزاس 
: هدمآ نآرق  رد  هکنانچ  .دندرگ  تاماقم  يدنسرخ  بجوم  دوخ  کین  ياهراک  اب  هک  دنشوک  یم  تروص  نیا  رد  دنهد ، یم 

(376 «) نولمعَت متنُک  امب  مُکئِّبُنیَف  هداهّشلا  بیَغلا و  ِملاع  یِلا  نوّدُرتَس  نونمؤملا و  هلوسَر و  مکلَمَع و  هّللا  يریَسَف  اولمعا  لق  و   »

ناهنپ و هک  دیدرگ  یم  زاب  یـسک  يوس  هب  يدوزب  دننیب و  یم  ارامـش  لامعا  نانمؤم ، وا و  هداتـسرف ي  دنوادخ و  دینک ، لمع  وگب   »
« .دهد یم  ربخ  دیدرک  یم  لمع  هچنآ  هب  ار  امش  دناد و  یم  ار  راکشآ 

ضرع  » ناونع اب  یباب  یفاک  لوصا  باتک  رد  هدیسر و  ام  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  قرط  زا  يددعتم  تایاور  لامعا ، ضرع  دروم  رد   
(1) .تسا ثیدح  شش  ياراد  هک  هدش  میظنت  همئالا » یبنلا و  یلع  لامعالا 

یضعب رد  دوش و  یم  هضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  حبـص  زور  ره  ناسنا  دب  کین و  لامعا  هدمآ : تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد   
هک هدمآ  یـضعب  رد  ددرگ و  یم  هضرع  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رب  لامعا  هک  هدش  يروآدای  یـضعب  رد  .هبنـشجنپ و  رـصع  ره  هدمآ :

.دوش یم  هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رب  لامعا 

گرم دای  - 44

گرم دای  یسانش »  هانگ 
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؛ تسا هدننک  لرتنک  هدنرادزاب و  لماع  رورغ و  نتسکش  بجوم  گرم ، دای   

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(378 «.) بونذلا ضحمی  هناف  توملارکذ  اورثکا   »

« .دیادز یم  ار  ناهانگ  گرم  دای  اریز  دیشاب ، گرم  دای  رد  رایسب   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(2)« مکلظ نم  مکل  مزلا  توملا   »

« .تسا رتمکحم  هیاس  زا  گرم  دنویپ   »

هانگ بقاوع  زا  سرت  یسرتادخ و  - 45

هانگ بقاوع  زا  سرت  یسرتادخ و  یسانش »  هانگ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هانگ  بقاوع  زا  سرت  ادخ و  زا  فوخ  هانگ  هدننک  لرتنک  لماوع  زا  یکی   

ياهراک زا  ار  وا  نتـسناد  نیمه  تسا ، هاگآ  وا  دب  کین و  راک  هب  دونـش و  یم  ار  وا  راتفگ  دنیب و  یم  ار  وا  ادـخ  دـنادب  هک  یـسک   »
(3)« .تسا هتشاد  زاب  هانگ  سوه  زا  ار  دوخ  سفن  هدیسرت و  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  تسا  یسک  يدرف  نینچ  دراد و  یم  زاب  تشز 

: دندومرف زین   

89 ص :

ج 22 ص راحب ، ج 7 ص 35.375 ) همکحلا ، نازیم  ثیدح .)  25  ) ج 11 ص 101 هعیشلا ، لئاسو  ج 1 ص 219 . یفاک ، ( 377 - 1
.360

.105 هبوت ، ( 376 (. توم ، ) ررغ تسرهف  ( 379 - 2
ثیدح 444. هحاصفلا ، جهن  ج 2 ص 70.378 ) یفاک ، ( 380 - 3
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(1)« ...دنیب یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  ادخ  ایوگ  هک  سرتب  ادخ  زا  نانچ   »

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

نوچ ار  دوخ  هانگ  رفاک  یلو  دیآ ، دورف  وا  رس  رب  گنس  نآ  هک  دراد  نآ  سرت  درگن و  یم  یگرزب  گنس  نوچ  ار  شهانگ  نمؤم   »
(2)« .دنک روبع  شا  ینیب  رانک  زا  هک  درگن  یم  يا  هّشپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(3)« کبنذ الا  فختال   »

« .دوخ هانگ  زا  رگم  سرتم  زیچ  چیه  زا   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(4)« فکی مل  باقعلا و  فاخی  نمم  بجعلا   »

« .دنک یمن  هانگ  زا  يراددوخ  یلو  دسرت ، یم  یهلا  باذع  زا  هک  یسک  زا  ابجع   »

.تسا یهلا  باذع  زا  سرت  هناشن ي  هانگ  زا  يرود  ینعی   

هانگ زا  یگدنرادزاب  رد  تادابع  شقن  - 46

هانگ زا  یگدنرادزاب  رد  تادابع  شقن  یسانش »  هانگ 

.دنراد هانگ  لرتنک  رد  ییازسب  شقن  يونعم ، رایسب  دیاوف  رب  هوالع  دنریگ ، ماجنا  طیارش  اب  حیحص و  روطب  رگا  تادابع ،  

.تسا هدش  رکذ  نتفرگ  هزور  زا  فده  يزاسکاپ  يوقت و  نآرق  رد   

(5)« نوقّتَت مکّلعل  مکلبَق  نم  نیّذلا  یلع  ِبتُک  امک  مایّصلا  مکیلَع  بتُک  اونمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای   »

هک دـشاب  دـش  ررقم  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  رب  هکنانچ  دـش  ررقم  بجاو و  هزور  امـش  رب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   »
« دیوش راکزیهرپ 

.تسا هدومن  ناهانگ  اه و  یتشز  زا  يرود  يارب  يا  هلیسو  ار  زامن   و 

(6)« رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  هولصلا  ّنإ   »

: تسا هدش  نایب  تحارص  لامک  اب  بلطم  نیا  زین  تایاور  رد   
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 1 

« امهنَیب ام  ترفَک  یّلص  امّلک  يراجلا  رهَّنلا  لثمَک  هولّصلا  لثم   »

یم نایم  زا  هدـش  ماجنا  زامن  ود  نایم  رد  هک  ار  یناهانگ  دـناوخ  یم  يزامن  ناـسنا  هک  ناـمز  ره  تسا ، يراـج  بآ  دـننامه  زاـمن   »
(7)« .درب

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2 

هک یسک   » (8)« هنم تِلُبق  ْهتَعنَم  ام  ردَِقبَف  رکنُملا ؟ ءاشحَفلا و  نَع  ُهتالص  تَعنَم  له  رُظنیلَف : لَبُقت  مل  ما  ُهتالص  ْتِلُبقَا  مَلعَی  ّبحَا  نَم   »
ای هتشاد  زاب  تارکنم  اه و  یتشز  زا  ار  وا  زامن  نیا  ایآ  دنیبب  دیاب  هن ؟ ای  هدش  عقاو  یهلا  هاگرد  لوبقم  شزامن  ایآ  دنادب  دراد  تسود 

« .تسا هتفریذپ  شزامن  هتشادزاب  هک  رادقم  نامه  هب  هن ،

: دیامرف یم  یمالسا  تادابع  ياه  هفسلف  شرامش  نمض  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 3 

(389 «) ءاهفُّسِلل ًاَعدِر  رکنُملا  نع  یهَّنلا  ....ربِکلا و  نع  ًاهیزنَت  هالّصلاو   »

« .درک ضرف  هانگ ) زا   ) نادرخ یب  نتشادزاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و....دومن  بجاو  ربکت  زا  ندش  كاپ  يارب  ار  زامن  دنوادخ   »

ماجنا ددرگ  یم  تادابع  نالطب  بجوم  ار  هچنآ  تسا  بقارم  دروآ  اجب  ار  جح  ای  هزور و  ای  زامن  دـهاوخ  یم  هک  یناملـسم  ًالوصا   
، هاـنگ زا  زیهرپ  رادـقم  هک  ارچ  تسا  ناـهانگ  ربارب  رد  تماقتـسا  شرورپ  هدارا و  تیوقت  نیرمت  عوـن  کـی  تبظاوـم  نیمه  .دـهدن 

.دراد اه  ناسنا  تماقتسا  هدارا و  رادقم  هب  یگتسب 

تمکح 252. هغالبلا ، جهن  ( 389

90 ص :

ج 2 ص 68-67. یفاک ، ( 381 - 1
ج 3 ص 182. همکحلا ، نازیم  .مکحلا  ررغ  ( 382 - 2
ج 3 ص 182. همکحلا ، نازیم  .مکحلاررغ  ( 383 - 3

ج 77 ص 237. راحب ، ( 384 - 4
.183 هرقب /  ( 385 - 5

.45 توبکنع /  ( 386 - 6
ج 3 ص 7. هعیشلا ، لئاسو  ( 387 - 7

.توبکنع هیآ 45 / لیذ  نایبلا  عمجم  ( 388 - 8
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راکهنگ اب  مالسا  دروخرب  - 47

راکهنگ اب  مالسا  دروخرب  یسانش »  هانگ 

ناشن لمعلا  سکع  راـکهنگ  ربارب  رد  تردـق  اـب  مه  ناـبز و  اـب  مه  لد و  رد  مه  تسا  بجاو  مدرم  همه ي  رب  مالـسا  هاگدـید  رد   
.دنیامن رکنم  زا  یهن  دنهد و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يدح  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها   

لحت بهاذـملا و  نمأت  ضئارفلا و  ماقت  اهب  همیظع  هضیرف  ءاحلـصلا  جاهنم  ءایبنالا و  لیبس  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نا   »
(1)« رمالا میقتسی  ءادعالا و  نم  فصتنی  ضرالا و  رمعت  ملاظملا و  ّدرت  بساکملا و 

اپرب نآ  هلیـسوب  ضیارف  ریاس  هک  تسا  یهلا  میظع  هضیرف ي  ناحلاص و  هویـش ي  ناربماـیپ و  شور  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   »
نانمشد زا  دابآ و  اه  نیمز  ددرگ و  نیمات  دارفا  قوقح  دوش و  لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگ و  یم  نما  اه  هار  نآ  وترپ  رد  دوش و 

« .دبای ناماس  اهراک  همه ي  دوش و  هتفرگ  ماقتنا 

یعامتجا بیدأت  - 48

یعامتجا بیدأت  یسانش »  هانگ 

: دینک هجوت  ریز  ياه  هنومن  هب  دریگ ، یم  تروص  توکیاب  یعامتجا و  بیدأت  قیرط  زا  راکهنگ  اب  دروخرب  یهاگ  مالسا ، رظن  زا   

(2) .تسا مورحم  ناکاپ  اب  جاودزا  زا  هک  تسا  نآ  راکانز  هیبنت  - 1 

رابتعا یب  اهنآ  یهاوگ  هک  تسا  نآ  دنرادن ، یفاک  دهاوش  هکنیا  اب  دـنهد ، یم  كاپ  دارفا  هب  عورـشمان  تبـسن  هک  یناسک  هیبنت  - 2 
(3) .دنروخب قالش  دیاب  تسا و 

(4) .دنتسه عونمم  مارحلادجسم  هب  دورو  زا  ناکرشم  - 3 

نیملسم تفگن و  نخس  دندوب  هدرکن  تکرـش  یمومع  جیـسب  گنج و  ههبج  رد  هک  رفن  هس  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  - 4 
مرکا لوسر  دندرک و  هبوت  ماجنارس  .دش  گنت  نانآ  رب  نیمز  هصرع ي  هک  يدح  ات  دنتفگن  نخس  نانآ  اب  ناشدنزرف  رـسمه و  یتح 

(5) .دش هتسکش  اهنآ  توکیاب  تفریذپ و  ار  اهنآ  هبوت  لاعتم  دنوادخ  نامرف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(6) .تسا عونمم  ادخ  تایآ  ناگدننک  هرخسم  نارکنم و  اب  ینیشنمه  - 5 

راکهنگ اب  دروخرب  تایاور و  - 49

راکهنگ اب  دروخرب  تایاور و  یسانش »  هانگ 
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: دینک هجوت  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  هدمآ  رایسب  بلاطم  راکهنگ ، اب  دروخرب  یگنوگچ  اب  هطبار  رد  یمالسا  تایاور  رد   

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 1 

اب ناراکهنگ  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  هجرد ي  نیرت  نییاـپ   » (7)« هَرهَفکُم هوجوب  یـصاعَملا  لها  یقُلت  نَا  راکنِالا  یَندَا   »
« .دنک دروخرب  دولآ  مشخ  هتفرگ و  هرهچ 

: دندومرف هریغم  نب  ثراح  مان  هب  شباحصا  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2 

دـیناد و یم  تشز  ار  نآ  هک  هدرک  يدـب  راک  امـش  نایم  زا  صخـش  نالف  هک  دـسر  یم  ربخ  امـش  هب  یتقو  هک  هدـش  عنام  زیچ  هچ   »
»!؟ دیراد زاب  شهانگ  زا  ار  وا  اسر  راتفگ  اب  هدرک و  شنزرس  هبنتم و  ار  وا  دیورب و  وا  دزن  ددرگ  یم  ام  یتحاران  بجوم 

.دنریذپ یمن  ام  زا  اهنآ  مینک  نینچ  رگا  درک : ضرع  ثراح   

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(8)« مهسلاجم اوبنتجاو  مهورجها   »

« .دینک بانتجا  يرود و  اهنآ  اب  ینیشنمه  تسلاجم و  زا   »

: دندومرف رگمتس  نایتوغاط  اب  دروخرب  هرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  - 3 

91 ص :

ج 11 ص 395. هعیشلا ، لئاسو  ( 390 - 1
.3 رون /  ( 391 - 2
.4 رون /  ( 392 - 3

.28 هبوت /  ( 393 - 4
.118 هبوت /  ( 394 - 5
.140 ءاسن /  ( 395 - 6

ج 11 ص 413. هعیشلا /  لئاسو  ( 396 - 7
(. صیخلت روطب  ص 162( یفاکلا ، هضور  ( 397 - 8
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ای مدرگ  نایتوغاط  ياهراک  زا  يراـک  يدـصتم  هکنیا  زا  تسا  رتهب  میارب  موش  هعطق  هعطق  متفیب و  يدـنلب  ناـمتخاس  يـالاب  زا  رگا   »
(1)« .مراذگب اهنآ  زا  یکی  شرف  يور  رب  مدق 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نیرفن  - 50

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نیرفن  یسانش »  هانگ 

.دوب سابع  ینب  تنطلس  نارود  ناراکتیانج  زا  یکی  هنیدم و  رادنامرف  یلع  نبدواد   

.درک هداصم  ار  شلاوما  تشک و  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  صلخم  نادرگاش  ناتسود و  زا  یکی  سینخ  نب  یّلعُم  وا   

: دومرف وا  هب  تفر و  وا  دزن  دش  یم  هدیشک  نیمز  هب  شیابع  یتحاران  رثا  رب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

« کیلع هّللا  نوعدال  هّللا  اما و   »

« .منک یم  نیرفن  ار  وت  ادخ  هب  دنگوس  شاب  هاگآ   »

؟ ینک یم  دیدهت  دوخ  ياعد  هب  ار  ام  ایآ  تفگ : تفرگ و  هرخسم  هب  ار  ماما  نخس  دواد   

يا تفگ : یم  دوخ  تاجانم  رد  رحـس  ماگنه  .دروآرـس  هب  زامن  لاح  رد  ار  بش  مامت  تشگرب و  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   
نیا دنتـسه ! راوخ  نوبز و  نآ  ربارب  رد  ناگدنب  همه ي  هک  یتزع  بحاص  يا  و  یتسه ! تخـس  يورین  تردق و  بحاص  هک  ییادخ 

.ناتسب وا  زا  ارم  ماقتنا  و  ریگزاب ، نم  زا  ار  راکمتس 

(2) .درم یلع  نب  دواد  دنتفگ : تساخرب و  نویش  يادص  هک  تشذگن  نایرج  نیا  زا  یتعاس   

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  دروخرب  - 51

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  دروخرب  یسانش »  هانگ 

یم اهنآ  تیاده  بجوم  یضعب  هب  تبسن  يدروخرب  نینچ  هک  ارچ  دشاب  يراتفرشوخ  تمیالم و  اب  دیاب  راکهنگ ، اب  دروخرب  یهاگ   
: دینک هجوت  ریز  بلاج  بیجع و  ناتساد  هب  اتسار  نیا  رد  .ددرگ 

تحاس هب  تفگ و  یم  ازسان  ترضح  نآ  هب  هدرک و  بدا  هئاسا  دید  یم  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تقو  ره  افلخ  نیبوسنم  زا  یکی   
ضرع ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناتـسود  زا  یعمج  يزور  .درک  یم  تراسج  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  سدـقم 

!. میناسر لتق  هب  ار  وا  ام  هدب  هزاجا  دندرک :

نالف رد  دنتفگ  .دش  ایوج  وگازـسان  درم  نآ  لاح  زا  تشادزاب و  یتکرح  نینچ  هب  مادقا  زا  ًادـیدش  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما   
.تسا يزوراشک  لوغشم  هعرزم 
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ترـضح نکن ! لاماپ  ارم  تشک  دز : دایرف  وا  .دش  وا  عرز  تشک و  دراو  تفر و  هعرزم  نآ  يوس  هب  هدش و  دوخ  غالا  رب  راوس  ماما   
اب نیریش  مرن و  تاملک  اب  درک و  دروخرب  وا  اب  ییورشوخ  لامک  اب  دش و  هدایپ  دیـسر ، وا  هب  یتقو  .تفر  وا  يوس  هب  هراوس  نانچمه 

.رانید دص  داد : باوج  وا  يا ؟ هدرک  تشک  نیا  جرخ  غلبم  هچ  دومرف : وا  هب  .دومن  نخس  هب  عورش  وا 

.مناد یمن  بیغ  ملع  نم  تفگ : وا  يروآ ؟ تسدب  لوصحم  هعرزم  نیا  زا  هک  يراد  دیما  غلبم  هچ  دومرف : وا  هب  ماما   

.رانید تسیود  تفگ : يراد ؟ دیما  ردقچ  متفگ  دومرف : ماما   

زین وت  عرز  تشک و  ریگب و  ار  نیا  دومرف : داد و  وا  هب  دروآ و  نوریب  دوب  نآ  رد  رانید  دصیس  هک  يا  هسیک  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما   
.دسرب وت  هب  يراددیما  ادخ  زا  هچنآ  دشاب و  تدوخ  يارب 

زا شخبب و  ارم  درک : ضرع  دیسوب و  ار  ترضح  رس  تساخرب و  تفرگ ، رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  قالخا  تمظع  ریثات  تحت  درم  نآ   
! رذگب نم  ياه  یخاتسگ 

ماما هب  شمشچ  ات  دوب  دجسم  رد  وگازسان  درف  نآ  ًاقافتا  تفر ، دجسم  يوس  هب  سپس  تشگزاب و  وا  دزن  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   
: تفگ داتفا 

« هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا   »

.دهد رارق  ینادناخ  هچ  رد  ار  دوخ  تلاسر  ماقم  هک  تسا  رتهاگآ  ادخ   

اهنآ يارب  هعرزم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  ار  دوخ  تشذگرس  وا  .دندیسرپ  ار  وا  ینوگرگد  نایرج  دندمآ و  شدزن  وا  ناتسود   
...درک وگزاب 

92 ص :

ج 12 ص 140. هعیشلا ، لئاسو  ( 398 - 1
ج 2 ص 256. دیفم ، داشرا  ( 399 - 2
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مادک دومرف : دندوب  هتساوخ  يو  زا  ار  وگازسان  درم  نآ  نتشک  هزاجا  هک  نانآ  هب  هناخ ، هب  تشگزاب  ماگنه  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما   
(1) !؟ مدش هدوسآ  وا  رش  زا  مداد و  ماجنا  نم  هچنآ  ای  دیتساوخ  یم  امش  هچنآ  دوب  رتهب  هار  ود  نیا  زا  کی 

راکهنگ اب  یهقف  دروخرب  - 52

راکهنگ اب  یهقف  دروخرب  یسانش »  هانگ 

تاـید و دودـح و  ماـکحا  هلمج : زا  دوش  یم  هدـید  راـکهنگ  هاـنگ و  اـب  دروخرب  رد  یـصاخ  ياـه  لمعلاروتـسد  یمالـسا ، هقف  رد   
.دش دنهاوخ  هانگ  يزادنارب  يارب  يوق  دنمورین و  رایسب  مرها  دندرگ ، ارجا  لماک  روطب  یتسارب  رگا  هک  تاریزعت  صاصق و 

زامن رـصق  بجوم  هاـنگ  رفـس  دـیهدن ، تاـکز  راـکهنگ  هب  دـیهدن ، نز  ناراوخ  بارـش  هب  هک  تسا  یمالـسا  دـکؤم  تاروتـسد  زا   
.دشاب یم  مادعا  شمکح  دنک ، انز  لاح  نیع  رد  دراد و  نز  هک  يرهوش  ای  دراد و  رهوش  هک  ینز  دش ، دهاوخن 

ناـن یتـح  دـشاب و  یم  عونمم  تسا ، بارـش  نآ  رد  هک  يا  هرفـس  راـنک  نتـسشن  .دوشن  محرت  وا  هب  و  ددرگ ، عطق  دـیاب  دزد  تسد   
.تسا مارح  يا  هرفس  نینچ  رد  ندروخ 

رد ار  هانگ  لرتنک  یگدـنراد و  زاب  شقن  يوحن  هب  مادـک  ره  هک  تسا ، راکهنگ  اب  مالـسا  ياهدروخرب  عاونا  رگنایب  تاروتـسد  نیا   
.دنراد هعماج  درف و 

هانگ ياهدمآ  یپ  راثآ و  - 53

هانگ ياهدمآ  یپ  راثآ و  یسانش »  هانگ 

تسا و ترخآ  ایند و  رد  هجیتن ، دـمآ و  یپ  ياراد  دـب  هاوخ  کین و  هاوخ  ناـسنا  رادرک  هک  تسا  هبرجت  ملع و  نید و  تاملـسم  زا   
شا هجیتن  دوب ، راخ  رگا  تسا و  لگ  شا  هجیتن  دوب ، لگ  رذـب  رگا  دوش ، یم  هتـشاک  ناـهج  هعرزم ي  رد  هک  تسا  يرذـب  نوچمه 

.تسا راخ 

: يولوم لوق  هب   

ادن ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا   

ادص ار  اهادن  دیآ  ام  يوس 

: يدعس لوق  هب   و 

رسپ اب  تفگ  شوخ  هچ  هدروخلاس  ناقهد   

يوردن هتشِک  زا  زجب  نم  مشچ  رون  يا 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 203 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_93_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد مه  لمع  تافاکم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا و  شنکاو  ياراد  یـشنک  ره  لـمعلا و  سکع  ياراد  یلمع  ره  رگید ، تراـبع  هب   
.دشاب یم  رتگنر  مک  رایسب  ترخآ  هب  تبسن  ایند  رد  تافاکم  هک  قرف  نیا  اب  ترخآ ، رد  مه  دراد و  دوجو  ایند 

.دیآ یم  ناسنا  غارس  هب  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  لمع  شاداپ  ای  رفیک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین   و 

يارب تسا و  ناحتما  يارب  یهاگ  تسا و  لمع  تافاکم  یهاگ  ددرگ ، یم  ناسنا  ریگنماد  اـیند  رد  هک  ینوگاـنوگ  ياـه  يراـتفرگ   
؛ تسا فعاضم  نوزفا و  شاداپ  لماکت و  یّقرت و  هیاپ ي  هیام و  یضعب 

؛ تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  نآرق  رد  هکنانچ   

(2)  ...« عوُجلا فوَخلا و  َنِم  یَِشب ء  مّکنَُولبََنل  َو   »

؛ هلمج زا  .دراد  نآ  رب  تلالد  زین  ددعتم  تایاور   و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(402 «) لثمألاَف لثمألا  ّمث  مهنولَی  نیّذلا  ّمث  ءایبنألا  ءالب  ساّنلا  ّدشأ  ّنإ   »

« .بیترت هب  تسا  رتهب  يرگید  زا  هک  یسک  سپس  دننانآ ، یپ  رد  هک  یناسک  سپس  دنناربمایپ  الب  رظن  زا  مدرم  نیرت  تخس   »

ج 2 ص 252. یفاک ، ( 402

93 ص :

ج 2 ص 225. دیفم ، داشرا  ( 400 - 1
.155 هرقب /  ( 401 - 2
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هانگ يویند  ياهرفیک  - 54

هانگ يویند  ياهرفیک  یسانش »  هانگ 

: میزادرپ یم  هنومن  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  هدمآ و  هانگ  رفیک  راثآ و  نوماریپ  هیآ  اه  هد  نآرق ، رد 

(1)« نوُقسفَی اوناک  اِمب  ِءامّسلا  َنِم  ًازجِر  اوملظ  َنیّذلا  یلَع  انلزنَاَف   »

« .میداتسرف نامسآ  زا  یباذع  ینامرفان  رطاخب  نارگمتس  رب   »

(2)« مهبُونُذ ضعَِبب  مهَبیُصی  نَا  هّللا  دیری   »

« .دنک تازاجم  ناشناهانگ  زا  يا  هراپ  هب  ار  نانآ  دهاوخ  یم  ادخ   »

(3)« مِهبونُِذب مُهانکَلهاَف   »...

« .میتخاس دوبان  ناشناهانگ  رطاخ  هب  ار  اهنآ   »

(4)« نوبِسکَی اُوناک  اِمب  مُهانذخَاف   »

« .میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  اهنآ   »

(5)« اوملَظ اِمب  ًهیِواخ  مهَتوُیب  َکِلتَف   »

« .تسا هدنام  یلاخ  ناشمتس  ملظ و  رطاخب  هک  تساهنآ  ياه  هناخ  نیا   »

(6)« اُوقِرُغا مِهتائیطخ  اّمم   »

« .دندش قرغ  ناشناهانگ  رطاخ  هب  اهنآ   »

(7)« اهاّوسَف مِهبنَِذب  مّهبَر  مِهیلَع  مَدمَدَف   »

« .درک حطسم  فاص و  ار  ناشنیمزرس  دیبوک و  مهرد  ناشناهانگ  رطاخ  هب  ار  دومث ) موق   ) اهنآ  »

(8)« مهسُفنَِاب ام  اوّریَُغی  یّتح  موَقب  ام  ُّریَُغیال  هّللا  ّنِا   »

« .دنهد رییغت  ار  دوخ  اهنآ  هکنآ  رگم  دهد ، یمن  رییغت  ار  یتلم  موق و  چیه  تشونرس  دنوادخ   »

(9)« نوبِسکَی اوناک  ام  مِهبوُلق  یلع  َنار  َْلب  ّالک   »
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« .تسا هتسشن  ناشیاه  لد  رب  يراگنز  دننامه  ناشلامعا  هکلب  دنرادنپ ، یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ   »

(10)« ریثک نع  اوُفعَی  مُکیدیَا و  ْتبسَک  اِمبَف  هَبیصُم  نِم  مَکباصَا  ام  و   »

« .دنک یم  وفع  زین  ار  يرایسب  دیا و  هداد  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  دسر  امش  هب  هک  يراتفرگ  ره  و   »

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنیا  بلاج   

« هیالا هذه  هللا  باتک  یف  هیآ  ریخ   »

« .تسا هیآ  نیمه  نآرق  رد  ادخ  هیآ  نیرتهب   »

: دومرف سپس   

(11)« بنذب الا  مدق  هبکنال  دوع و  شدخ  نم  ام  یلع ! ای   »

« .تسا هدزرس  وا  زا  هک  تسا  یهانگ  رثا  رب  یمدق  شزغل  ره  دسر و  یم  ناسنا  هب  یبوچ  زا  هک  یشارخ  ره  یلع ! يا   »

هانگ يورخُا  ياهرفیک  - 55

هانگ يورُخا  ياهرفیک  یسانش »  هانگ 

(12)« نولَمعَت ُمتنُک  ام  ّالا  نوَزُجت  لَه  ِراّنلا  یف  مُههوجُو  ّتبُکَف  هئّیَّسلِاب  َءاج  نَم  و   »

« .تشاد دیهاوخ  دیدرک  یم  لمع  هچنآ  زج  ییازج  ایآ  دنوش ، یم  هدنکفا  شتآ  رد  ور  هب  دنهد ، ماجنا  يدب  لامعا  هکنانآ   »

(13)« ًادبَا اهِیف  َنیِدلاخ  مّنهَج  ران  َهل  ّنِاَف  هلوُسَر  هّللا و  ِصعَی  نَم  و   »

« .دننام یم  نآ  رد  هنادواج  تسا ، وا  نآ  زا  خزود  شتآ  دنک ، شلوسر  ادخ و  ینانرفان  سک  ره  و   »

94 ص :

.59 هرقب /  ( 403 - 1
.49 هدئام /  ( 404 - 2

.6 ماعنا /  ( 405 - 3
.96 فارعا /  ( 406 - 4

.52 لمن /  ( 407 - 5

.35 حون /  ( 408 - 6
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.14 سمش /  ( 409 - 7
.11 دعر /  ( 410 - 8

.14 نیففطم /  ( 411 - 9
.30 يروش /  ( 412 - 10

 . مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ج 2 ص 269  یفاک ، .هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم  ( 413 - 11
.90 لمن /  ( 414 - 12
.23 ّنج /  ( 415 - 13
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اّهنا ّالک  هیجُنی  ُّمث  ًاعیمَج  ِضرَالا  یف  نَم  هیوْؤت و  یتَّلا  ِهتَلیـصَف  هیخَا و  هتَبِحاص و  هینَِبب و  ذـِئموی  ِباذَـع  نم  يدَـتفَی  ول  مرجُملا  ُّدوَی   »
(1)« يوَّشِلل هَعاَّزن  یَّظل 

هک ار  شا  هلیبق  ار و  شردارب  رـسمه و  زین )  ) دـنک و ادـف  زور  نآ  باذـع  ربارب  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  دراد  یم  تسود  راکهنگ   »
نازوس ياه  هلعـش  تسین ، نینچ  زگره  اما  .دوش  شتاـجن  هیاـم ي  اـت  ار  نیمز  يور  مدرم  ماـمت  دـندرک و  یم  تیاـمح  وا  زا  هشیمه 

« .درب یم  دنک و  یم  ار  رس  تسوپ  اپ و  تسد و  هک  تسا  شتآ 

(2)« نوُِحلاک اهیف  مه  راّنلا و  مهَهوجُو  ُحَفَلت   »

« .دنراد هدیشک  مهرد  يا  هرهچ  خزود  رد  اهنآ  دوش و  یم  هتخاون  اهنآ  تروص  هب  ریشمش  نوچمه  شتآ  نازوس  ياه  هلعش   »

کین لامعا  ندش  چوپ  طابحا و  - 56

کین لامعا  ندش  چوپ  طابحا و  یسانش »  هانگ 

راـک رگا  راـکهنگ  ینعی  دوش ، یم  کـین  ياـهراک  ندـش  تیـصاخ  یب  یچوپ و  بجوم  هک  تسا  نیا  هاـنگ  ياهدـمآ  یپ  زا  یکی   
.ددرگ یم  شاداپ  یب  هجیتن و  یب  دهد ، ماجنا  يریخ 

: نوچمه یگرزب  ناهانگ  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  اهنآ  عومجم  زا  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  لمع » طـبح   » زا نخـس  راـب  نآرق 16  رد   
.تسا طبح  بجوم  ناربمایپ  اب  تفلاخم  دادترا ، داعم ، راکنا  یهلا و  تایآ  بیذکت  كرش ، رفک ،

، دنرمـش یم  کین  ار  وا  راک  نیا  دنیبن ، بیـسآ  نآ ، زا  يرذـگهر  ات  دربب  رانک  يا  هداج  طسو  زا  ار  یگنـس  یـسک  رگا  زین  ایند  رد   
باکترا تروص -  نیا  رد  دوش ، رورم  روبع و  عنام  هدرک و  بارخ  ار  يا  هداج  گنـس ، نآ  یمدق  دنچ  رد  صخـش  نیمه  رگا  یلو 

.دیامن یم  یثنخ  ار  هداج -  زا  نتشادرب  گنس  کین -  راک  ماجنا  هداج -  ندرک  بارخ  گرزب و  هانگ 

نامرف زا  سیلبا  یـشکرس  ربکت و  هکنانچ  دـنوش ، یم  اهنآ  ندـش  چوپ  کین و  لامعا  ندـش  رثا  یب  بجوم  گرزب  ناهانگ  نیاربانب   
(3) .دیدرگ وا  تدابع  لاس  رازه  شش  یچوپ  بجوم  مدآ  ندرک  هدجس  دروم  رد  ادخ 

ياهراک باوث  وا  ناهانگ  اسب  هچ  اریز  ددنبب  لد  شکین  ياهراک  هب  دناوت  یمن  راکهنگ  مدآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ساسا  نیا  يور   
.دنربب نیب  زا  ار  وا  کین 

ناور حور و  رد  هانگ  راثآ  - 57

ناور حور و  رد  هانگ  راثآ  یسانش »  هانگ 

ناویح ییوخ و  هدـنرد  تلاح  هب  تیناـسنا  تلاـح  زا  ناـسنا  خـسم  بلق و  ینوگژاو  یگریت و  بجوم  نآ  تموادـم  هاـنگ و  رارکت   
.دوش یم  رتگرزب  ناهانگ  ثعاب  زین  و  ددرگ ، یم  یتفص 
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وا يارب  بارـش  زا  هرطق  دنچ  ندیماشآ  تسا ، ناملـسم  نوچ  دـنز ، یم  بارـش  هب  بل  راب  نیلوا  يارب  هک  يراکهنگ  لاثم : ناونع  هب   
ندروخ بآ  زا  وا  يارب  نآ  زا  ناویل  دنچ  ندیماشآ  دش ، رارکت  دایز  یتقو  دوش و  یم  ناسآ  یمک  مود  راب  یلو  تسا ، تخس  رایسب 

.ددرگ یم  رتناسآ 

.دنادرگ یم  ناسآ  ناسنا  يارب  ار  گرزب  ناهانگ  یتح  هانگ  موادت  يرآ !  

: هلمج زا  دراد ، دوجو  هطبار  نیا  رد  يددعتم  تایآ  نآرق  رد   

(4)« نوُءِزهَتسَی اهب  اوناک  هّللا و  ِتایِآب  اوبَّذَک  ْنَا  يأوُسلا  اؤاسَا  َنیذَّلا  ُهِبقاع  َناک  َّمث   »

هیرخـس هب  ار  نآ  دـندرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  دیـسر  ییاـج  هب  دـندش  بکترم  دـب  لاـمعا  هک  یناـسک  ماجنارـس  سپـس   »
« .دنتفرگ

هدیـسر نآ  نتفرگ  هرخـسم  هب  قح و  راکنا  رفک و  هب  ناشراک  نایغط  هانگ و  موادـت  رثا  رب  يدارفا  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  خـیرات  رد   
يافص بجوم  تادابع ، کین و  ياهراک  رب  تموادم  هکنانچ  ددرگ ، یم  راکهنگ  ریگنماد  هک  تسا  هانگ  موش  راثآ  زا  اه  نیا  تسا ،

: دینک هجوت  ریز  تایاور  هب  هراب  نیا  رد  .دوش  یم  ناج  حور و  رتشیب  تینارون  لد و 

: دومرف یم  مردپ  دندومرف ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

95 ص :

.16  - 11 جراعم /  ( 416 - 1
.104 نونمؤم /  ( 417 - 2

( ...لیوطلا هلمع  طبح  ذا  . )... هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  ( 418 - 3
.10 مور /  ( 419 - 4
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(1)« هلَفسَا ُهالعَا  ُریصیَف  هیلع  َبلغَت  یّتح  هب  ُلاَزت  امف  َهَئیطَخلا  ِعقاُوَیل  بلَقلا  ّنِا  ٍهَئیطَخ  نم  بلَقِلل  دَسفَا  یش ء  نم  ام   »

یم هنوراو  نوگنرـس و  هجیتن  رد  دزرو و  یم  رارـصا  نآ  رب  دـنک و  یم  هانگ  بلق  دـنک ، یمن  دـساف  ار  بلق  هاـنگ ، زا  رتشیب  يزیچ   »
« .دیامن یمن  رثا  نآ  رد  هظعوم  .ددرگ و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   

(2)« ًادبا اهدَعب  ِحلُفی  الَف  هبلَق  یلع  ِبلغَت  یّتح  ْتداز  داز  نا  ْتحَمنِا و  َبات  نِاف  ءادوَس  ٌهَتُکن  هبلَق  یف  َجرَخ  لُجّرلا  َبنذَا  اذا   »

هانگ رب  رگا  دوش و  یم  كاپ  هطقن  نآ  درک ، هبوت  رگا  دیآ ، یم  دـیدپ  یهایـس  هطقن ي  وا  بلق  رد  دـنک ، یم  هانگ  ناسنا  هک  یتقو   »
« .دوش یمن  راگتسر  زگره  نآ  زا  دعب  دریگ و  یمارف  ار  وا  بلق  همه  هک  يروط  هب  ددرگ  یم  هدرتسگ  هطقن  نآ  دوزفا  دوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دریگ  یم  همشچرس  هانگ  زا  یمسج  هاوخ  یحور و  هاوخ  الب ، تبکن و  هنوگره  یلک  روط  هب   

(3) بنَِذب » ّالا  دبَعلا  ُبیُصت  ٍهَبِکن  نِم  ام  و   »

« .هانگ رطاخ  هب  رگم  دسرن  هدنب  هب  یتبکن  چیه   »

هانگ نوگانوگ  راثآ  - 58

هانگ نوگانوگ  راثآ  یسانش »  هانگ 

هانگ موش  رثا  دـنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا ، نوگانوگ  راثآ  ياراد  فلتخم ، ناهانگ  هک  دـیآ  یم  تسدـب  تایاور  یـسررب  اـب   
: میزادرپ یم 

بلق تواسق  - 1 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(4)« بونّذلا هرثَِکل  ّالا  بولُقلا  تسَق  ام  بولُقلا و  هوسَِقل  ّالا  ُعومّدلا  تَّفَج  ام   »

« .رایسب ناهانگ  رطاخب  رگم  دوشن  تخس  اه  لد  اه و  لد  یتخس  تواسق و  رطاخ  هب  رگم  دکشخن  اه  مشچ  کشا   »

تمعن بلس  - 2 

: دومرف یم  هراومه  مردپ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(5)« همقّنلا کلذب  ّقحَتسَی  ًابنَذ  دبعلا  ثِدُحی  یّتح  هاّیا  اهُبلسَیَف  ٍهمِعِنب  دبعلا  یلع  ُمِعُنی  ّالا  ًامتَح  ءاضَق  یضَق  هّللا  ّنِا   »
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رطاخب هک  دهد  ماجنا  یهانگ  هدـنب  هک  ینامز  رگم  دریگن ، وا  زا  هداد ، شا  هدـنب  هب  هک  ار  یتمعن  هک  هدومرف  یعطق  مکح  دـنوادخ   »
« .ددرگ رفیک  راوازس  نآ 

اعد تباجتسا  مدع  - 3 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

دنوادخ دهد  یم  ماجنا  یهانگ  هدنب  نآ  سپـس  دوش ، هدروآرب  رید  ای  دوز  هک  دراد  اضتقا  دهاوخ ، یم  یتجاح  ادخ  زا  هدـنب  انامه   »
(6)« .دش تیمورحم  راوازس  دمآرد و  نم  مشخ  ضرعم  رد  اریز  زاس  مورحم  ار  وا  نکم و  اور  ار  وا  تجاح  دیامرف : یم  هتشرف  هب 

راکنا داحلا و  - 4 

: دندومرف يراتفگ  نمض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

یّتح کلذـب  لازت  هّللا و ال  یبن  هوبن  عفد  هّللا و  لوسر  ِّیـصو  هَیالو  ّدَر  هُِعقُوت  یّتح  اهبِحاص  یلع  لـالَّضلا  یلوَتـسَت  یـصاعَملا  ّنِاـف   »
(7)« هّللا نید  یف  داحلالا  هّللا و  دیحوت  ّدر  یف  هعقوت 

96 ص :

ج 2 ص 268. یفاک ، ( 420 - 1
ج 3 ص 464. همکحلا ، نازیم  ج 73 ص 327 ، راحب ، ( 421 - 2

ج 2 ص 269. یفاک ، ( 422 - 3

ج 2 ص 271. یفاک ، ( 423 - 4

ج 2 ص 273. یفاک ، ( 424 - 5
ج 73 ص 329. راحب ، ج 2 ص 271 . یفاک ، ( 425 - 6

ج 73 ص 360. راحب ، ( 426 - 7
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توبن راکنا  ادخ و  لوسر  یـصو  تماما  تیالو و  در  هب  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دـیامن  یم  طلـسم  راکهنگ  رب  ار  یهارمگ  ناهانگ  انامه   »
« .دنادرگ یم  هدولآ  ادخ ، نید  رد  رفک  داحلا و  ادخ و  ییاتکی  راکنا  لاونم  نیمه  هب  ربمایپ و 

يزور عطق  - 5 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

(1) قزّرلا » هنع  ءردَیَف  ْبنَّذلا  بنذََیل  لُجّرلا  ّنإ   »

« .دوش یم  رود  وا  زا  يزور  هجیتن  رد  دهد و  یم  ماجنا  یهانگ  يدرم   »

بش زامن  زا  تیمورحم  - 6 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(2)« لیللا هالَص  مرحیَف  ْبنَّذلا  بنذَی  لجّرلا  ّنإ   »

« .ددرگ یم  مورحم  بش  زامن  زا  هانگ  باکترا  رثا  رب  ناسنا   »

ثداوح زا  نما  مدع  - 7 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(3) .دنادب نمیا  یناهگان  ثداوح  هنابش و  ياهالب  زا  ار  دوخ  دیابن  راکهنگ   

؛ مینک یم  رکذ  راو  تسرهف  ار  اهنآ  هک  رگید  موش  بقاوع   و 

.هناخ یناریو  .ناراب 9 - عطق  - 8 

.یهلا نعل  مشخ و  .تمایق 11 - هلاسدص  سبح  - 10 

.ینامیشپ .هقباس 13 - یب  ياهالب  - 12 

.رمع یهاتوک  .ییاوسر 15 - يرد و  هدرپ  - 14 

.یمومع رقف  .هلزلز 17 - - 16 

.يرامیب .هودنا 19 - - 18 
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رارشا طلست  - 20 

: میرب یم  نایاپ  هب  لیذ  تیاور  جنپ  اب  ار  لصف  نیا  راصتخا  تیاعر  يارب   (4) .تسا رایسب  هنیمز ، نیا  رد  تایاور   

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  فلا -   

: دنک یم  راتفرگ  الب  هدزناپ  هب  ار  وا  دنوادخ  درمش  کبس  ار  نآ  دنک و  یتسس  زامن  رما  رد  سکره   

تباجتسا مدع  .شلامعا 5 - يارب  شاداپ  مدع  .شا 4 - هرهچ  زا  ناحلاص  يامیـس  ندودز  .يزور 3 - یمک  .رمع 2 - یهاتوک  - 1 
.اعد

زا يا  هتشرف  تیرومام  .یگنشت 9 - یگنـسرگ و  لاح  رد  گرم  .هنالیلذ 8 - گرم  .ناحلاص 7 - ياعد  زا  وا  يدنم  هرهب  مدـع  - 6 
يا هتشرف  تیرومام  .تسا 12 - کـیرات  شربق  .دـیامن 11 - گـنت  وا  رب  ار  ربق  .دـهد 10 - هجنکـش  شربق  رد  ار  وا  هک  ادـخ  فرط 

.وا 15- هب  ادخ  هجوت  رظن و  بلـس  .تمایق 14 - دیدش  یسرباسح  .مدرم 13 - رظنم  رد  تروص  هیحان  زا  نیمز  رب  وا  ندـناشک  يارب 
(5) .تخس باذع  هب  التبا 

97 ص :

ج 2 ص 271. یفاک ، ( 427 - 1

ج 2 ص 271. یفاک ، ( 428 - 2

ج 2 ص 269. یفاک ، ( 429 - 3
ج 2 ص 272-275 و 446-445. یفاک ، ( 430 - 4

ج 2 ص 44. راحبلا ، هنیفس  ( 431 - 5
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   ب - 

، دشاب یم  ترخآ  رد  شرثا  هس  تسا و  ایند  رد  شرثا  هس  هک  تسا  رثا  شش  ياراد  ندرک  انز   

.يزور عطق  رمع و  یهاتوک  ییاوسر ، زا : تسترابع  نآ  يویند  رثا   

نودـب وا  کین  لاـمعا  نینچمه  خزود و  شتآ  رد  یگنادواـج  ادـخ و  مشخ  باـسح ، یتخـس  زا : تستراـبع  نآ  يورخا  رثا  اـما   و 
(1) .درب یمن  ناحلاص  ياعد  زا  يا  هرهب  دسر و  یمن  تباجتسا  هب  شیاعد  تسا و  شاداپ 

، مدیسرپ ترضح  نآ  زا  هک  مدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  رد  يراصنا و  بّویاوبا  لزنم  رد  دیوگ : یم  لبج  نبذاعم   ج - 
؟ تسیچ هیآ  نیا  روظنم 

(2)« ًاجاْوفأ نوتأَتَف  روّصلا  یف  خْفُنی  موی   »

« .دنیآ یم  هورگ  هورگ  مدرم  سپ  دوش ، یم  هدیمد  روص  رد  تمایق  زور   »

: دومرف خساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ   

؛ دنوش یم  هنحص  دراو  دنتسه  زیامتم  نیریاس  زا  یصوصخم  ياه  هرهچ  هب  هک  تمایق  رد  نم  تما  زا  هورگ  هد   

ار هـمه  هـک  كرچ  ناـشناهد  زا  دـنوج و  یم  ار  ناـشنابز  .رک 6 - گــنگ و  .روـک 5 - .هنوـگژاو 4 - .كوـخ 3 - .نوـمیم 2 - - 1 
.دیآ یم  نوریب  دنک  یم  تحاران 

هتخیوآ .هدیرب 10 - ياپ  تسد و  اب  .نابسچ 9 - هتخادگ و  سم  نیشتآ و  ياه  سابل  هب  هدیـشوپ  .هدیدنگ 8 - رادرم  زا  رتوبدب  - 7 
.نیشتآ ياهراد  رب  هدش 

زا مجنپ ؛ هورگ  تواضق ، رد  نارگمتـس  مراهچ ؛ هورگ  ناروخابر ، موس ؛ هورگ  ناروخ ، مارح  مود ؛ هورگ  نانیچ ، نخـس  لوا ؛ هورگ   
ناسوساج متشه ؛ هورگ  هیاسمه ، هب  ناگدنهد  رازآ  متفه ؛ هورگ  لمع ، یب  نایضاق  املع و  مشـش ؛ هورگ  نانیب ، دوخ  یـضار و  دوخ 

(3) .دنشاب یم  ناربکتم  مهد ؛ هورگ  دوخ و  لاوما  زا  ادخ  قح  يادا  عنام  نانارتوهش و  مهن ؛ هرگ  ملاظ ، دزن 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   د - 

(5)(4)« سأف ْبقث  یف  هُسار  هالجِر و  هادَی و  همایِقلا َو  َموی  َءاج  مهیف  لِدعَی  ملف  ًهرشَع  َِیلَو  نَم   »

خاروس رد  وا  رـس  اپ و  تسد و  هک  دیایب  یلاح  رد  تمایق  زور  دشابن  هنالداع  اهنآ  اب  شراتفر  یلو  دوش  رفن  هد  تسرپرـس  سک  ره   »
« .دشاب يربت 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ه - 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 214 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_98_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_98_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_98_5
http://www.ghaemiyeh.com


(6) ًاریزنِخ » همایِقلا  موَی  هّللا  هرَشَح  نالُف  دلو  ناوید  یف  همسإ  دّوس  نَم   »

دنوادخ دنک ، تبث  رگید ) توغاط  ره  سابع و  ینب  یتوغاط  تموکح  ینعی   ) نالف نادـنزرف  يرادا  رتفد  رد  ار  دوخ  مان  هک  یـسک   »
« .دنک یم  روشحم  كوخ  تروص  هب  تمایق  زور  رد  ار  وا 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   و - 

یطحق و دنوادخ  دوش ، یشورف  مک  وزارت  رد  هک  یماگنه  ...ددرگ و  یم  دایز  یناهگان  گرم  دوش ، راکـشآ  انز  لمع  هک  یماگنه   
هویم و تعارز و  زا  دوخ ، ياـه  تکرب  نیمز  دـنهدن  ار  دوخ  لاوما  تاـکز  مدرم  هک  یماـگنه  دروآ و  یم  دورف  مدرم  رب  ار  دوـبمک 
هک یماگنه  دریگ و  یم  رارق  رارـشا  تسد  رد  اه  تورث  تفای  جاور  محر  هلـص ي  عطق  هک  یماگنه  و  ، .... دهد یمن  زورب  ار  نداعم 

طلسم مدرم  رب  ار  رارشا  دنوادخ  دیدرگ  كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

(7) .دسر یمن  تباجتسا  هب  دننک  اعد  اهنآ  ناکین  هچ  ره  هک  دنک ، یم 

: دیوگ یم  یسودرف   

مک هک   (8) ناتسد تفگ  نینچ  متسر  هب   

متس ناتسدریز  رب  روپ  يا  نک 

تسا یسب  ناتسدریز  ارت  هچ  رگا   

تسا یسب  ناتسد  ریز  نیا  رد  ار  کلف 

شیر قلخ  لد  یناوت  ات  نکم   

98 ص :

ج 2 ص 44. راحبلا ، هنیفس  ص 598، قودص ،)  ) لامعالا باقع  ( 432 - 1
.20 ابن /  ( 433 - 2

ج 1 ص 423. نایبلا ، عمجم  ( 434 - 3
ص 592. قودص ، لامعالا  باقع  ( 435 - 4

لامعالا باوث   » مان هب  یعماج  باتک  یفوتم 381 )  ) هرس سدق  قودص  خیـش  هانگ ، رفیک  شاداپ و  هرابرد ي  دنامن  هتفگان  ( 436 - 5
.تسا هدومن  فیلأت  لامعالا ،» باقع  و 

ص 594. لامعالا ، باقع  ( 437 - 6
ج 11 ص 513. هعیشلا ، لئاسو  ( 438 - 7

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 215 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_98_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_98_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_98_8
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا متسر  ردپ  مان  ناتسد  ( 439 - 8
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شیوخ خیب  ینکیم  ینکیم  رگو 

یسک رب  متس  یناوت  ات  نکم   

یسب دنامن  یتیگ  هب  رگمتس 

يزاسکاپ هبوت و  - 59

يزاسکاپ هبوت و  یسانش »  هانگ 

.دنوادخ يوس  زا  نآ  شریذپ  هبوت و  تمعن  یهلا ، عیسو  فطل  تمحر و  ياه  هناشن  زا   

.تسا دنوادخ  هاگشیپ  رد  یهاوخرذع  ادخ و  يوس  هب  تشگزاب  هانگ ، كرت  ینعم  هب  هبوت   

؛ تسا هنوگ  هس  رب  یهاوخرذع   

.مداد و ماجنا  ار  راک  نیا  تهج  نآ  هب  نم  دیوگ : یم  یهاگ  .ما  هدادن  ماجنا  ار  راک  نالف  ًالصا  نم  دیوگ : یم  هدنروآ  رذع  یهاگ   
.تسا هبوت  نامه  نیا  .منامیشپ  کنیا  مدرک و  دب  مدرک و  اطخ  یلو  مداد  ماجنا  ار  راک  نیا  دیوگ : یم  یهاگ 

یفالت و .هانگ 4 - هرابود ي  ندادن  ماجنا  رب  میمصت  .هانگ 3 - زا  ینامیشپ  .هانگ 2 - كرت  - 1 تسا ؛ یطیارش  ياراد  مالسا  رد  هبوت   
(1) .هانگ ناربج 

رطع هدولآ و  ندب  يوشتـسش  نوچمه  هبوت  .تسا  زیمت  كاپ و  سابل  ندیـشوپ  ندب و  زا  نیکرچ  سابل  ندروآ  نوریب  نوچمه  هبوت   
.تسا ندز 

: دیامرف یم  دوه  هروس ي  زاغآ  رد  نآرق   

(2)« هیلا اوبوت  مث  مکبر  اورفغتسا  نا  و   »

« .دیدرگزاب وا  يوس  هب  سپس  دیبلطب ، شزرمآ  دوخ  راگدورپ  زا  و   »

ینعم هب  یمود  وشتـسش و  ینعم  هب  یلوا  دـنراد ، توافت  مه  اب  ود  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هیآ ، کی  رد  هبوت  رافغتـسا و  ندروآ   
تـسخن دـیارایب ، یهلا  فاصوا  هب  ار  دوخ  سپـس  دزاس و  كاپ  ناهانگ  زا  ار  دوخ  دـیاب  تسخن  ناسنا  هک  .تسا و  تالامک  بسک 

: ظفاح لوق  هب  دهد ، ياج  نآ  رد  ار  قح  دوبعم  سپس  دیادزب و  دوخ  بلق  زا  ار  لطاب  دوبعم  هنوگره 

ینکن یهاون  اّربم ز  سفن ، ات   

ینکن یهلا  رون  هنیئآ ي  لد ،
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نآرق رد  هبوت  رافغتسا و   

، يرایسب تایآ  رد  هدش و  دای  هدنـشخب » رایـسب  «، » راّفغ  » راب و 5  هدنزرمآ » رایـسب  «، » روفغ  » راب  91 دـنوادخ ، كاپ  تاذ  نآرق ، رد   
هدـمآ نایم  هب  هبوت  شریذـپ  هبوت و  زا  نخـس  راب  زا 80  شیبو  .دـنا  هدـش  توعد  ادـخ  هاـگرد  زا  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  هب  مدرم 

: میزادرپ یم  هیآ  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  .تسا 

(3)« مِهبونُِذل اورفغَتساَف  هّللا  اورکذ  مهسُفنَا  اوملظ  وَا  هَشِحاف  اولَعَف  اِذا  نیّذلا  و  - » 1 

يارب دنتفا و  یم  ادخ  دای  هب  دننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـنوش ، یتشز  لمع  بکترم  هاگره  هک : تسا  نآ  ناراکزیهرپ  ياه  هناشن  زا  و   »
« .دننک یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دوخ  ناهانگ 

(4)« ًامیحَر ًاروفَغ  هّللا  دجَی  هّللا  ِرِفغتسَی  ُّمث  هَسفَن  ِملظَی  وا  ءوُس  لَمعَی  نم  و  - » 2 

نابرهم هدنزرمآ و  ار  دـنوادخ  دـیامن ، شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  سپـس  دـنک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـهد ، ماجنا  يدـب  راک  هک  یـسک   »
« .تفای دهاوخ 

(5)« میظع ٌرجأ  ٌهرِفغَم و  مَهل  ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  اونَمآ و  َنیّذلا  هَّللا  دعو  - » 3 

« .تسا هداد  یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  هدعو ي  دنا  هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  هب  دنوادخ   »

99 ص :

ص 76. بغار ، تادرفم  ( 440 - 1
.3 دوه /  ( 441 - 2

.135 نارمع /  لآ  ( 442 - 3
.110 ءاسن /  ( 443 - 4

.9 هدئام /  ( 444 - 5
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(1)« میحّرلا ُروفَغلا  وه  هَّنإ  ًاعیمَج  َبونُّذلا  ُرفغَی  هّللا  ّنإ  هّللا  هَمحَر  نِم  اوطنْقَت  مِهسُفنَا ال  یلع  اُوفرسأ  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُلق  - » 4 

دزرمآ و یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  متس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب   »
« .تسا نابرهم  هدنشخب و  رایسب  وا 

میحر روفغ و  «، » ناهانگ همه ي  شزرمآ  «، » ادخ تمحر  «، » دـیوشن دـیماان  «، » نم ناگدـنب  : » دـننام هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یتاریبعت   
« يدابع  » هب ریبعت  صوصخب  دنک ، یم  یهلا  تمحر  یگدرتسگ  هبوت و  شریذپ  رافغتسا و  هنماد  تعسو  زا  تیاکح  همه  ادخ ،» ندوب 
ار اهنآ  هک  تسا  نابرهم  نانچنآ  اهنآ  هب  دنوادخ  دنتـسه و  ادخ  ناگدنب  دب ، بوخ و  زا  همه  هک  تسا  نآ  رگنایب  هک  نم ،» ناگدنب  »

هب دیما  زادنا  مشچ  نیاربانب  .تسا  هدناوخ  شدوخ  ناگدنب 

.تسا هدرتسگ  عیسو و  رایسب  شزرمآ ،

(2)« نودُشرَی مُهَّلَعل  یب  اونِمُؤیل  ِیل و  اوبیجتسَیلَف  ِناعَد  اِذا  ِعاّدلا  َهَوعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّیناَف  یّنَع  يِدابِع  َکلَئَس  اِذا  و  - » 5 

یم خـساپ  دـناوخ  یم  ارم  هک  یماگنه  هب  هدـننک  اعد  هب  مکیدزن  نم  وگب ) ، ) دـننک لاوس  نم  هراـبرد  وت  زا  مناگدـنب  هک  یماـگنه   »
« .دنسرب دصقم  هب  دنبای و  هار  ات  دنروایب  نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ  میوگ ،

، دوخ كاپ  تاذ  هب  ار  روما  راب ، تفه  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هکنیا  ناسنا  هب  ادخ  ندوب  کیدزن  رد  فیرظ  رایـسب  تاکن  فیاطل و  زا   
تباجا ارم  توعد  میوگ ، یم  خـساپ  نم  دـناوخ ، یم  ارم  مکیدزن ، نم  نم ، هراـبرد  نم ، ناگدـنب  تسا : هداد  تبـسن  هطـساو  نودـب 

.دروآ نامیا  نم  هب  دنک ،

تسا نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  رای   

مرود يو  زا  نم  هک  نیب  بجع  نیو 

(3)« نونِمؤُملا اهُّیَا  ًایعمَج  ِهّللا  یِلا  اُوبُوت  و  - »... 6 

« .دیدرگ زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم ! يا   »

(4)« هِدابِع نِم  َهبوَّتلا  ُِلبقَی  يّذلا  وُه  َو  - » 7 

« .دریذپ یم  ار  شناگدنب  هبوت  هک  تسا  یسک  ادخ  و   »

(5)« نِیباّوَّتلا ُّبُِحی  هّللا  َّنِا  - »... 8 

« .دراد تسود  ار  ناگدننک  هبوت  دنوادخ  ًاعطق   »

(6)« ًاحوُصَن ًَهبَوت  ِهّللا  َیِلا  اُوبُوت  اونَمآ  َنیذَّلا  اهّیا  ای  - » 9 
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« .دینک صلاخ  یقیقح و  هبوت  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   »

(7)« تائّیّسلا ِنَع  اوُفعَی  هِدابِع و  نَع  َهبوَّتلا  ُلبقَی  يذَّلا  وُه  و  - » 10 

« .درذگ یم  ناهانگ  زا  دریذپ و  یم  ار  شناگدنب  هبوت ي  هک  تسا  یسک  وا   »

(8)« میحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  هَنُورِفغَتسَی و  هّللا و  َیِلا  َنُوبُوتَی  الَفَا  - » 11 

« .تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  .دنیامن  یمن  شزرمآ  بلط  وا  زاو  دندرگ  یمن  زاب  ادخ  يوس  هب  دننک و  یمن  هبوت  ایآ   »

ود رکذ  اب  دیامن و  یم  توعد  رافغتسا  هبوت و  يوس  هب  ار  اه  ناسنا  دنوادخ  تسا ، دیکات  رگنایب  هک  يراکنا  ماهفتـسا  اب  هیآ  نیا  رد   
ناشناهانگ رافغتـسا ، بآ  اب  دندرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  دـیاش  ات  دـیامن  یم  کیرحت  ار  اهنآ  فطاوع  شندوب ، میحر  روفغ و  تفص 

.دنیازفیب دوخ  یناسنا  لیاضف  تالامک و  رب  هبوت  وترپ  رد  دنیوشب و  ار 

تایاور هاگدید  زا  هبوت  - 60

تایاور هاگدید  زا  هبوت  یسانش »  هانگ 

رد هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هبوت  نوماریپ  یعماج ، عونتم و  بلاطم  رافغتـسا ، هبوت و  هب  طوبرم  تاـیاور  لـیلحت  هیزجت و  یـسررب و  اـب   
: میزادرپ یم  نآ  زا  یمهم  شخب  هب  هصالخ  روط  هب  اجنیا 

100 ص :

.53 رمز /  ( 445 - 1
.186 هرقب /  ( 446 - 2

.31 رون /  ( 447 - 3
.25 يروش /  ( 448 - 4
.222 هرقب /  ( 449 - 5
.8 میرحت /  ( 450 - 6
.8 میرحت /  ( 451 - 7
.74 هدئام /  ( 452 - 8
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نیتسار هبوت  - 1 

هک یناهانگ  ناربج  .هانگ 4 - كرت  رب  میمصت  .قباس 3 - ناهانگ  زا  ینامیشپ  .هانگ 2 - كرت  - 1 دراد : نکر  جـنپ  نیتسار  هبوت ي   
.نابز اب  رافغتسا  .ساّنلا 5 - قح  هَّللا و  قح  يادا  اب  تسا  ناربج  لباق 

؟ تسیچ حوصن  هبوت   

: هدمآ نآرق  رد  دش  رکذ  ًالبق  هکنانچ   

(1)« ًاحوُصَن َهبَوت  هّللا  یلا  اُوبُوت   »

« .دینک حوصن  هبوت  یهلا  هاگرد  هب   »

: دندومرف نینچ  حوصن »  » هژاو ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(2)« ًادبَا هیف  ُدوعَی  يّذلا ال  ُبنَّذلا  وه   »

« .ددرگن زاب  هانگ  نآ  هب  زگره  هک  تسا  يا  هبوت  نآ   »

: دومرف حوصن  ینعم  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما   و 

(3)« کلذ نم  لِضفا  رِهاظلاک و  ُنِطابلا  َنوکی  نا   »

« .دشاب رهاظ  زا  رتهب  هکلب  رهاظ  دننام  ناسنا  نطاب  هک  تسا  نآ  حوصن ، هبوت ي   »

: دندومرف حوصن  ینعم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(4)« عرَّضلا یلا  نبَللا  دوعَیال  امک  ٍبنَذ  یف  عجرَیال  ّمث  ِبئاتلا  بُوتَی  نأ   »

« .ددرگ یمن  زاب  ناتسپ  هب  ریش  هکنانچ  ددرگن ، زاب  هانگ  هب  زگره  هدننک ، هبوت   »

: دیامرف یم  حوصن  ینعم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   

رب موادم  يدج و  میمـصت  و  نابز ، اب  یهاوخرذع  یبلق و  ینامیـشپ   » (5)« دوعَی نا ال  یلع  دصَقلا  ناسّللاب و  رافِغتـسا  بلَقلِاب و  ٌمدَن   »
« .هانگ كرت 

هبوت لامک  تحص و  طئارش  - 2 

دنیشنب تیازع  هب  تردام  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هّللا » رفغتسأ  : » تفگ مالسلا  هیلع  یلع  رضحم  رد  ییامندوخ  يارب  یـصخش   
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: دومرف سپس  تسا ؟ یلعا  هجرد  زا  تسین و ) نابز  هب  اهنت   ) رافغتسا یناد  یم  ایآ 

: تسا نکر  شش  ياراد  هبوت  رافغتسا و   

زا هک  ندب  تشوگ  ندش  بوذ  .هللا 5 - قح  يادا  .مدرم 4 - قح  يادا  .هانگ 3 - كرت  رب  میمصت  .لبق 2 - ناهانگ  زا  ینامیشپ  - 1 
رد  (6) .تسا هدیشچ  ار  هانگ  ینیریش  هک  هنوگنامه  دشچب  ار  ادخ  تعاط  یتخس  ندب  .هودنا 6 - نزح و  اب  هدش  هدییور  مارح  ياذغ 

(7) «. هّللا رفغتسأ  : » وگب ماگنه  نیا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما   

(8)« مالَکلِاب هبوَّتلا  ِتسیل  رمَالا و  نع  عوجُّرلا  لمَعلَا و  َهبَوت ، اّمنا   »

« .نابز هقلقل ي  هن  فارحنا ، زا  تشگزاب  هتسیاش و  راک  ینعی  هبوت   »

.تسا هانگ  تاعیاض  ناربج  هبوت ، طیارش  زا  رگید  یکی   

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق   

« اوحلْصَا ِکلذ َو  ِدَعب  نِم  اُوبات  َنیذَّلا  ِّالا   »

« .دنزادرپب ناربج  حالصا و  هب  دننک و  هبوت  نیا  زا  دعب  هک  یناسک  رگم   »

.تسا هانگ  تاعیاض  ناربج  حالصا و  هبوت  مهم  طرش  هک  تسا  نیا  رگنایب  اوحلصا » و   » هلمج  

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  اجنآ  ات  تسا ، هانگ  هب  رارقا  هبوت  لامک  طیارش  زا  رگید  یکی   

« هبرقا نم  ّالا  بنّذلا  نم  وجنی  ام  هّللا  و   »

(9)« .دنک فارتعا  هانگ  هب  هک  یسک  رگم  دنک ، یمن  ادیپ  تاجن  هانگ  زا  ادخ  هب  دنگوس   »

101 ص :

.8 میرحت /  ( 453 - 1
ج 2 ص 432. یفاک ، ( 454 - 2

ج 6 ص 22. راحب ، ( 455 - 3
ج 10 ص 318. نایبلا ، عمجم  ( 456 - 4

ص 149. لوقعلا /  فحت  ( 457 - 5
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لامک طرـش  ود  دعب  نکر  ود  و  تسا ، هبوت  تحـص  طیارـش  لوا  نکر  راهچ  هک  هدش  لقن  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  زا  ( 458 - 6
.دشاب یم  هبوت 

تمکح 417. هغالبلا ، جهن  ( 459 - 7
ج 2 ص 313. همغلا ، فشک  ( 460 - 8

ج 11 ص 347. هعیشلا ، لئاسو  ( 461 - 9
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   و 

(1)« ِبئات ِبنَّذلاب  ّرقُملا   »

« .تسا هدننک  هبوت  هانگ ، هب  هدننک  فارتعا   »

نآ لحارم  هبوت و  عاونا  - 3 

: دندومرف يراتفگ  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(2)« بونذلا نم  ماعلا  هبوت  یلاعت و  هللا  ریغب  لاغتشالا  نم  صاخلا ، هبوت  و....هبوت  مهل  دابعلا  نم  هقرف  لک  و   »

هب ندش  هجوتم  ادـخ و  زا  تلفغ  تاظحل  زا  ندرک  هبوت  زاتمم ، صاخ و  ناگدـنب  هبوت....دنتـسه  هبوت  عون  کی  ياراد  یهورگ  ره   »
« .تسا ناهانگ  زا  هبوت  مدرم ، هدوت ي  هبوت  تسادخ و  ریغ 

هبوت هک  تسا  نآ  دـعب  لـحارم  تسا ، هبوت  نیتـسخن  هلحرم ي  هاـنگ ، كرت  رب  میمـصت  هتـشذگ و  زا  ینامیـشپ  هکنیا ، رگید  بلطم   
.دیآرد هانگ  زا  لبق  یناحور  تلاح  هب  رظن  ره  زا  هدننک 

یتیوقت ياهوراد  هب  زاین  هلحرم  نیا  زا  دـعب  یلو  دوش ، یم  عطق  وا  بت  وراد ، ندروخ  اـب  هک  دراد ، بت  هک  یـسک  راـمیب و  نوچمه   
ساسا نیمه  رب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نخس  دیاش  دسرب و  يرامیب  زا  لبق  هلحرم ي  هب  وا  یمـسج  هینب ي  اهنآ ، زا  هدافتـسا  اب  ات  دراد 

: دومرف هک  دشاب 

(3)« زهَتسُملاک هنم  ٌرِفغتسم  وه  بنّذلا و  یلع  میقُملا  هل و  َبنَذ  نَمَک ال  بنَّذلا  نم  ُِبئاتلا   »

هدننک هرخسم  دننامه  دنک  رافغتـسا  لاح  نیع  رد  دنامب و  هانگ  رد  هکنآ  درادن و  هانگ  هک  تسا  یـسک  دننامه  هانگ  زا  هدننک  هبوت   »
« .تسا

هبوت شریذپ  هنماد ي  تعسو  - 4 

: دیامرف یم  دنوادخ  دش ، رکذ  ًالبق  هکنانچ   

(4)« ًاعیمَج َبونُّذلارِفغَی  َهّللا  ّنِا  هّللا  هَمحَر  نِم  اوطنقَت  ال   »...

« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  دیوشن ، دیماان  ادخ  تمحر  زا   »

هزمح ترـضح  لتاق  یـشحو »  » هدـش لقن  هک  اجنآ  ات  .تسا  زاب  سک  همه  يور  هب  هبوت  هار  هک  دراد  یم  نایب  تحارـص  اب  هیآ  نیا   
.درک هبوت  راهظا  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  هیآ  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع 
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.منک هاگن  وت  هب  مناوت  یمن  نم  هک  ارچ  وش ، بیاغ  نم  زا  دومرف : وا  هب  طقف  تفریذپ  ار  وا  هبوت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش ؟ یم  نیملـسم  همه ي  لماش  ای  تسا  یـشحو  هرابرد ي  هیآ  نیا  ایآ  دـندرک : لاؤس  یـضعب   
(5) دوش یم  لماش  ار  همه 

ادخ تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یلص  اضر  ترضح  رـضحم  رد  یـصخش  هدش : تیاور  هک  تسا  اجنآ  ات  هبوت  شریذپ  هنماد ي  تعـسو و   
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دیگنج  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  یسک  دنک  تنعل 

(6) حلصَا » بات و  نَم  ّالا  لق   »

« .دومن حالصا  ار  دوخ  درک و  هبوت  هک  یسک  رگم  وگب   »

یتح ددنب ، یمن  سک  چیه  يور  هب  ار  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هار  مالسا  ًالوصا  تسا  ناراکهنگ  هب  تبسن  یهلا  فطل  رگنایب  نیا   و 
: دیامرف یم  نارگ  هجنکش  تخس  باذع  دروم  رد 

102 ص :

ج 2 ص 345. لئاسولا ، كردتسم  ( 462 - 1
ص 97. هعیرشلا ، حابصم  ( 463 - 2

تـسا نآ  رگنایب  ناونع  نیا  هدش  فیـصوت  میحَر » باَّوت   » ناونع اب  ادخ  كاپ  تاذ  راب  نآرق 8  رد  ج 2 ص 435 ، یفاک ، ( 464 - 3
.تسا ریذپ  هبوت  رایسب  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، هبوت  ًاددجم  دوشن و  دیماان  زاب  تسکش ، ار  دوخ  هبوت  يا  هدنب  رگا  هک :

.53 رمز /  ( 465 - 4
ج 27 ص 4. يزار ، رخف  ریسفت  یشحو .)  ) راحبلا هنیفس  ( 466 - 5

ج 11 ص 266. هعیشلا ، لئاسو  ( 467 - 6
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(1)« مَّنهَج ُباذَع  مهَلَف  اُوبُوتَی  َمل  َُّمث  ِتانِمؤُملا  َنینِمؤُْملا و  اُونَتَف  َنیذَّلا  ّنِا   »

« .تسا خزود  باذع  دندومنن  هبوت  یلو  دنداد ، هجنکش  ار  نامیا  اب  نادرم  نانز و  هکنانآ  يارب   »

.تسا نارگ  هجنکش  هبوت ي  شریذپ  زا  یکاح  اوبوتی » مل  مث   » هلمج  

ناگدننک هبوت  هب  ادخ  صاخ  تبحم  - 5 

: میناوخ یم  نآرق  رد   

(2)« نیباّوَّتلا ُّبُِحی  هّللا  َّنِا   »

« .دراد یم  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  ًاعطق  دنوادخ   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

رتشیب دنوادخ  دوش ، یم  لاحشوخ  ردقچ  دنک ، ادیپ  سپس  دنک و  مگ  رفـس  رد  ار  شا  هشوت  رتش و  کیرات  بش  رد  يدرم  هاگ  ره   »
(3)« .دوش یم  كانحرف  هدننک  هبوت  هب  تبسن  وا  زا 

: دندومرف رگید  نخس  رد   و 

(4)« دراولا نامظلا  نم  و  دجاولا ، لاضلا  نم  و  دلاولا ، میقعلا  نم  هدبع  هبوتب  حرفا  هللا   »

زا و  دنک ، ادیپ  ار  شا  هدشمگ  هک  یـصخش  زا  دوش و  دنزرف  ياراد  هک  یمیقع  درم  زا  تسا  رت  كانحرف  شا  هدنب  هبوت  هب  دنوادخ   »
« .دسر یم  بآ  هب  هک  يا  هنشت 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

(5)« .تسین هدننک  هبوت  نز  ای  درم  زا  رتبوبحم  ادخ ، هاگشیپ  رد  يدوجوم  چیه   »

: دندومرف زین   

(6)« هّللا بیبَح  ُبئاتلا   »

« .تسا ادخ  بوبحم  هدننک ، هبوت   »

هبوت ریخات  زا  شنزرس  - 6 

رد ریخات  نیاربانب  دـیامن ، یم  توعد  هبوت  رد  لیجعت  هب  ار  وا  دـینک » هبوت  «، » اوبوت  » ناـمرف تسا و  هبوت  هب  روماـم  هظحل  ره  ناـسنا ،  
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.دیآ یم  باسح  هب  ادخ  نامرف  هدننک ي  كرت  ناونع  هب  هظحل  ره  رد  یسک  نینچ  تسا و  یهلا  نامرف  ماجنا  رد  ریخات  هبوت 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   

(7)« هَریَح فیوسَتلا  لوُط  و  راِرتِغا ، َهبوُّتلا  ریخاَت   »

« .تسا ینادرگرس  تریح و  یعون  نآ  ندومن  ینالوط  يربخ و  یب  رورغ و  یعون  هبوت  ریخات   »

: دومرف وا  هب  ترضح  نآ  درک ، هظعوم  تساوخرد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يدرم   

(8)« لَمَالا لوُِطب  َهبوَّتلا  یِّجَُری  لَمَعلا و  ریَِغب  هرِخآلا  اوجرَی  نّمم  نُکَت  ال   »

« .دنزادنا یم  ریخات  هب  زارد  ياهوزرآ  اب  ار  هبوت  و  دنراد ، ار  ترخآ  تداعس  دیما  لمع ، نودب  هک  شابم  یناسک  زا   »

: دندومرف زین   

(9)« هتبوَِتب فّوَسُِمل  َنید  ال   »

« .درادن نید  دنک ، یم  لوکوم  هدنیآ  هب  ار  هبوت  هک  سکنآ   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

(10)« یْکلَهلا هیف  ُقَرُغی  ٌرَحب  هَّناَف  فیوسَّتلا  َكاّیا و   »

« .ددرگ یم  قرغ  نآ  رد  هدنامرد  هک  تسا  ییایرد  نوچمه )  ) نتخادنا ریخات  اریز  زیهرپب ، هبوت )  ) نتخادنا ریخات  زا   »

هیآ 18 رد  دشن و  هتفریذپ  ندش  قرغ  ماگنه  نوعرف  هبوت  نامیا و  هکنانچ  درادن ، یـشزرا  گرم ، ماگنه  هبوت  هک  تشاد  هجوت  دیاب   
.تسا هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ءاسن  هروس 

103 ص :

.10 جورب /  ( 468 - 1
.222 هرقب /  ( 469 - 2

ج 2 ص 435. یفاک ، ( 470 - 3
ج 1 ص 541. همکحلا ، نازیم  ( 471 - 4

ج 2 ص 29. اضرلا ، رابخا  نویع  ج 1 ص 127 ، راحبلا ، هنیفس  ( 472 - 5
ج 3 ص 51. تاداعسلا ، عماج  ( 473 - 6
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ج 6 ص 30. راحب ، ( 474 - 7
تمکح 150. هغالبلا ، جهن  ( 475 - 8

ج 4 ص 589. همکحلا ، نازیم  مکحلا ، ررغ  ( 476 - 9
ج 78 ص 164. راحب ، ( 477 - 10
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دیحوت هب  دروآ و  نامیا  هکنیا  اب  درک ، قرغ  ار  نوعرف  ادخ ، ارچ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دیوگ ، یم  ینادمه  دمحم   
؟ درک فارتعا 

: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ   

(2)(1)« لُوبقَم ریَغ  ِسأَبلا  ِهَیؤر  دنِع  ُنامیالا  و  سأَبلا ، هَیؤُر  دنع  َنَمآ  هَّنال   »

« .تسین هتفریذپ  ماگنه  نیا  رد  نامیا  .دروآ و  نامیا  باذع ، ندید  ماگنه  نوعرف  اریز   »

تلهم وا  هب  تعاس  تفه  ات  دوش ، بکترم  یهانگ  نمؤم  هاگره  هدمآ  ددـعتم  تایاور  رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  نیا   و 
تفه ياج  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  ددرگ ، یمن  تبث  لمع  همان  رد  وا  هانگ  درک ، هبوت  تعاـس  تفه  نیا  رد  رگا  هک  دوش  یم  هداد 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، هدش  رکذ  بش  ات  حبص  زا  تعاس 

(3)« هیلع بتکی  مل  هللا  رفغتسا  ْناف  لیللا  یلا  ٍهَودَغ  نم  لُِّجا  ًابنذ  بنذأ  اذا  دبعلا  ّنإ   »

هتـشون وا  رب  هانگ  نآ  درک ، شزرمآ  بلط  ادخ  هاگرد  زا  تدم  نیا  رد  رگا  دراد  تلهم  بش  ات  دادماب  زا  دنک ، هانگ  هک  یتقو  هدنب   »
« .دوشن

هبوت ناشخرد  جیاتن  - 7 

.تسا یناشخرد  رایسب  جیاتن  راثآ و  ياراد  تسا و  یهلا  ریظن  مک  بهاوم  اه و  تمعن  زا  نآ  یلوبق  هبوت و   

یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکنانچ  .تسا  هدرکن  هانگ  ًالـصا  ییوگ  هک  دـنک ، یم  نوگرگد  ار  راکهنگ  ناـسنا  ناـنچنآ  یقیقح  هبوت   
: دیامرف

(4)« هل بنذ  نمک ال  بنذلا  نم  بئاتلا   »

« .تسا هدرکن  یهانگ  هک  تسا  نآ  دننام  هانگ  زا  هدننک  هبوت   »

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ددرگ ، یم  هانگ  راثآ  يدوبان  یشوپ و  هدرپ  بجوم  یقیقح  هبوت ي   

زا هچره  دـناشوپ ، یم  ار  وا  ناهانگ  ترخآ  اـیند و  رد  و  دراد ، یم  تسود  ار  وا  دـنوادخ  درک ، یقیقح  هبوت ي  هدـنب  هک  یماـگنه   
.دینک ناهنپ  ار  وا  ناهانگ  هک  دنک  یم  یحو  ندب  ياضعا  هب  دربب و  ناشدای  زا  دنا  هتـشون  شیارب  وا  رب  لکوم  هتـشرف  ود  هک  ناهانگ 

.دینک ناهنپ  ار  وا  ناهانگ  دهد  یم  نامرف  هدرک ) هانگ  نآ  رد  وا  هک   ) نیمز طاقن  هب  و 

(5) بونّذلا » نم  یشب ء  هیلع  دهشَی  ییَش  سیل  هاقلَا و  نیح  هّللا  یقلیف   »

ار هانگ  زا  يزیچ  وا  هک  دهدب  یهاوگ  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسین  زیچ  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  تاقالم  ادـخ  اب  هدـننک  هبوت  سپ   »
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« .تسا هداد  ماجنا 

: زا دنترابع  هک  هدش  هراشا  یقیقح  هبوت  هجیتن ي  هرمث و  جنپ  هب  هدش ، رما  حوصن  هبوت  هب  هک  میرحت  هروس  هیآ ي 8  رد   

.ناهانگ یگدوشخب  - 1 

.یهلا تمعن  رپ  تشهب  رد  دورو  - 2 

.تمایق رد  ییاوسر  مدع  - 3 

تیاده تشهب ، يوس  هب  ار  ناشیا  هدومن و  تکرح  اهنآ  شیپاشیپ  هدمآ و  ناگدننک  هبوت  غارس  هب  تمایق  رد  لمع ، نامیا و  رون  - 4 
(6) .دننک یم 

.دننک یم  دوخ  هانگ  لماک  شزرمآ  رون و  لیمکت  ياضاقت  و  ددرگ ، یم  رتشیب  ادخ  هب  اهنآ  هجوت  - 5 

هیلع مظاک  ماـما  هکناـنچ  ناگدـنب ، نیرتبوبحم  ناونع  هب  مه  نآ  دـنک ، یم  ادـخ  بوبحم  ار  ناـسنا  یقیقح  هبوت ي  هصـالخ ، روطب   
: دیامرف یم  مالسلا 

(7)« نوباوَّتلا نونَّتَفُملا  یلاعت  هّللا  یلا  دابِعلا  ّبَحَا  و   »

« .دننک هبوت  رایسب  دنوش و  عقاو  هانگ )  ) هنتف رد  هک  دنتسه  ییاهنآ  ادخ ، هاگشیپ  رد  ناگدنب  نیرت  بوبحم  و   »

104 ص :

ج 6 ص 23. راحب ، ( 478 - 1
رد هبوت  هک  ارچ  تسا ، هتـسب  هبوت  ياهرد  باذـع  لوزن  ماـگنه  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  سنوی  هروس  و 51  تایآ 50  زا  ( 479 - 2

.تسا شزرا  یب  يا  هبوت  نینچ  تسا و  يرارطضا  يرابجا و  هبوت  هیبش  یلاح  نینچ 
ج 2 ص 437. یفاک ، ( 480 - 3
ج 2 ص 435. یفاک ، ( 481 - 4
ج 2 ص 431. یفاک ، ( 482 - 5

ج 24 ص 292. هنومن ، ( 483 - 6
ج 2 ص 432. یفاک ، ( 484 - 7
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ار اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  هدرک  اطع  تبهوم  هس  ناگدننک ، هبوت  هب  دنوادخ  هک  ( 485) هدش لقن  موصعم  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد   و 
: دنتفای یم  تاجن  اهنآ  همه ي  داد  یم  نیمز  اه و  نامسآ  لها  همه ي  هب 

.دنک یمن  باذع  ار  وا  درادب  تسود  ار  وا  ادخ  هک  یسک  ،(1) و  دراد تسود  ارنانآ  دنوادخ  هک  اهنآ  هب  تراشب  - 1 

تاماقم دـننک و  یم  شزرمآ  بلط  ناگدـننک ، هبوت  يارب  دـنوادخ  ییایربک  شرع  راوج  رد  ناـگتفای  هر  ادـخ و  شرع  نیلماـح  - 2 
(2) .دنیامن یم  وزرآ  اهنآ  يارب  ار  یلاع 

(3) .تسا هداد  نما  تمحر و  دیون  اهنآ  هب  دنوادخ  ددرگ و  یم  لیدبت  اه ، شاداپ  تانسح و  هب  ناگدننک  هبوت  ناهانگ  - 3 

هب شا  هناگ  هدزناپ  ياه  تاجانم  زا  دوخ  تاـجانم  زا  يزارف  رد  هک  میوش  اونمه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  اـب  هبوت ، ثحب  ناـیاپ  رد   
: دنک یم  ضرع  نینچ  دنوادخ  هاگشیپ 

دعب بابلا  لوخد  لفغأ  نَم  رذـع  امف  ًاحوصن ، هبوت  هّللا  یلا  اوبوت  تلقف : هبّوتلا ، هَتیّمـس  كِوفَع ، یلا  ًاباب  كدابِعل  تحَتَف  تنأ  یهلا   »
(4) هحتف »؟

( نآرق رد   ) يا و هداهن  هبوت  ار  نآ  مان  يا و  هدوشگ  تناگدنب  يارب  توفع  يوس  هب  يرد  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  نم ! يادـخ  يا   »
هدرک تلفغ  هدوشگ  رد  نیا  هب  ندش  دراو  زا  هک  یناسک  رذـع  نونکا  دـینک ، صلاخ  هجوت  دـیدرگ و  زاب  ادـخ  يوس  هب  يا : هدومرف 

»؟ تسیچ دنا ،

هانگ ناربج  - 61

هانگ ناربج  یسانش »  هانگ 

هانگ تابوسر  ندودز  هدش و  هانگ  راثآ  نتـسش  بجوم  هک  تسا ، هانگ  ناربج  مهم ، ناکرا  زا  یکی  هبوت  رد  هک  دـش  يروآدای  ًالبق   
.ددرگ یم 

.دوش یم  دای  ندرک » كاپ  ندناشوپ و  « » ریفکت تارافک و   » ناونع اب  مالسا  رد  ناربج ، نیا  زا   

ینعی ریفکت  یلو  دنک ، رثا  یب  چوپ و  ار  دوخ  کین  ياهراک  هانگ ، باکترا  اب  ناسنا  ینعی  طابحا  تسا ، طابِحا »  » لباقم رد  ریفکت »  »
: تسا هلحرم  ود  ياراد  هبوت  رتنشور  ترابع  هب  دیادزب ، دوخ  ناج  هرهچ  زا  ناهانگ  راثآ  کین ، ياهراک  اب  ناسنا 

(. يزاسکاپ  ) هانگ كرت  عطق و  - 1 

(. يزاسهب  ) کین لامعا  اب  ناج  تیوقت  - 2 

ات شخبورین ، ياهوراد  ندروخ  مود  هدننک ، نامرد  ياه  يوراد  ندروخ  یکی  تسا ، دـعب  ود  ياراد  وا  نامرد  هک  يرامیب  دـننامه   
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.دربب نیب  زا  ار  يرامیب  تاعیاض  راثآ و 

هن ینعی  .دـنک  اه  یکین  هب  لیدـبت  ار  قباس  ناهانگ  دـیاب  هک  دـسر ، یم  يا  هلحرم  هب  یهاگ  ناهانگ  ناربج  تفگ : میهاوخ  هکنانچ   
اه تدم  یسک  رگا  لاثم  ناونع  هب  .دیامنب  نآ  نیزگیاج  ار  کین  ياهراک  ناشخرد  راثآ  هکلب  دیوشب ، لد  حول  زا  ار  هانگ  راثآ  اهنت 

ناربج ار  رازآ  یخلت  دوخ ، تبحم  ینیریـش  اب  دیاب  هکلب  .تسین  یفاک  رازآ  عطق  اهنت  هدرک ، هبوت  نونکا  هدرزآ و  ار  شردام  ای  ردـپ 
.دنک

نآرق هاگدید  زا  هانگ  ناربج  - 62

نآرق هاگدید  زا  هانگ  ناربج  یسانش »  هانگ 

(5)« هئّیَّسلا ِهَنَسَحلِاب  َنوُؤرْدَی  و  - » 1 

« .دنرب یم  نیب  زا  ار  دوخ  دب  ياهراک  کین ، ياهراک  اب  نادنمشیدنا )  »)

(6)« تانَسَح مِهتائِّیس  هّللا  لِّدُبی  ِکئلُوا  ًاِحلاص  لمَع  نمآ و  َبات و  نَم  ِّالا  - » 2 

« .دنک یم  لیدبت  تانسح  هب  ار  هورگ  نیا  ناهانگ  دنوادخ  هک  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  رگم   »

105 ص :

.222 هرقب ، ( 486 - 1
.9  - 7 نمؤم /  ( 487 - 2

.70  - 68 ناقرف /  ( 488 - 3
ج 94 ص 142. راحب ، ( 489 - 4

.22 دعر /  ( 490 - 5
ج 2 ص 432. یفاک ، ( 70.485 ناقرف /  ( 491 - 6
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(492 «) تائّیَّسلا ْنبِهُذی  تانَسَحلا  َّنِا  لیللا  َنِم  ًاَفلُز  راهَّنلا و  یَفَرَط  َهولَّصلا  ِمقَا  و  - » 3 

« .دزاس یم  فرط  رب  ار  اه  يدب  اه ، یکین  هک  ارچ  راداپرب ، بش  لیاوا  زور و  فرط  ود  رد  ار  زامن   »

دینک بانتجا  دـیا ، هدـش  یهن  نآ  زا  هک  يا  هریبک  ناـهانگ  زا  رگا   » (1)« مِکتائِّیـس مُکنَع  رِّفَُکن  هنَع  نوَهنَت  ام  َِرئاـبَک  اُوِبنَتَجت  ْنِا  - » 4 
« .میناشوپ یم  ار  امش  کچوک  ناهانگ 

(2)« مِهتائِّیَس مُهنَع  َّنرِّفَُکَنل  ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  اونَمآ و  َنیذَّلا  و  - » 5 

« .میناشوپ یم  ار  نانآ  ناهانگ  ًاعطق  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک   »

.تسا نآ  راثآ  وحم  هانگ  ندناشوپ  زا  روظنم   

(3)« مهتائِّیَس مهنَع  َّنرِّفَکُال  اولُتق  اوَلتاق َو  یلیبَس و  یف  اوذُوا  مهِرایِد و  نِم  اوجِرُخا  اورجاه َو  َنیذَّلاَف  - »... 6 

دندرک و گنج  دـندید و  رازآ  نم  هار  رد  و  دـندش ، هدـنار  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  دـندرک و  ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  سپ   »
« .منک یم  وحم  مناشوپ و  یم  ار  اهنآ  ناهانگ  هک  منک  یم  دای  دنگوس  دندش  هتشک 

: هک میریگ  یم  هجیتن  نینچ  قوف  تایآ  زا   

دشاب هارمه  تداهـش  داهج و  ترجه ، زامن ، حلاص ، لمع  نامیا ، اب  هک  ددرگ  یم  ناهانگ  وحم  بجوم  تسا و  لوبق  دروم  يا  هبوت   
.دش دهاوخن  ناربج  قباس ، ناهانگ  تاعیاض  هنرگ  و 

تایاور هاگدید  زا  هانگ  ناربج  - 63

تایاور هاگدید  زا  هانگ  ناربج  یسانش »  هانگ 

رد ناهانگ  هک  ار  يراثآ  دـیاب  هکلب  .دـنک  یمن  تیافک  ینامیـشپ ، هانگ و  كرت  هبوت  رد  هک  هدـش  دـیکات  حیرـص  روطب  تاـیاور  رد 
.دومن حالصا  ناربج و  کین ، ياهراک  اب  دنا  هدروآ  دیدپ  ناسنا  یگدنز 

تایاور هب  ثحب ، نیا  لیمکت  يارب  .ددرگ  ناسنا  لماکت  تیبرت و  لماع  اـت  دـنک ، یم  زورب  یـصوصخم  ياـه  هرهچ  رد  ناربج  نیا   
: دینک هجوت  ریز 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 1 

(4)« اهوحمت هنسح  لمعاف  هئیس  تلمع  اذا  نسح و  قلخب  سانلا  طلاخ  تنک و  ثیح  هّللا  ِقَّتا   »

ار هانگ  نآ  هک  هدب  ماجنا  یکین  راک  يدرک  یهانگ  هاگره  و  نک ، دروخ  رب  کین  قلخ  اب  مدرم  اب  سرتب و  ادخ  زا  یتسه  اج  ره  رد   »
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« .دنک وحم 

: دندومرف يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2 

(5)« هینالعلا یف  هنسَح  لمعَیلَف  هینالَعلا  یف  هئّیس  لمع  نم  رّسلا و  یف  هنسح  لمعیلف  رّسلا  یف  هئّیس  لمَع  نَم   »...

کین راک  اراکـشآ  سپ  درک ، هانگ  اراکـشآ  هک  یـسک  و  دهدب ، ماجنا  یکینراک  یناهنپ  رد  سپ  دنک ، هانگ  یناهنپ  رد  هک  یـسک   »
« .دهد ماجنا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 3 

(6)« ..تاوهشلا نع  هسفن  یقّتی  قلَخلا  نیب  عضاوتیو  تاولّصلا  دیُعی  ءامصخلا و  یضری  بئاِتب : سیَلف  هبّوتلا  رثأ  نبتسَی  مل  اذإ  بئاّتلا   »

تـسا نیا  هبوت  ياه  هناشن  ندـش  راکـشآ   ) .تسین یقیقح  هدـننک  هبوت  وا  ددرگن ، راکـشآ  هدـننک  هبوت  زا  هبوت ، ياه  هناشن  هاگره   »
و دشاب ، عضاوتم  نانمؤم  ربارب  رد  دـیامن ، هداعا  ار  شا  هدـش  اضق  ياهزامن  دـنک ، یـضار  دـنراد  وا  رب  یقح  ياعدا  هک  ار  اهنآ  هک ):

« ...دیامن ظفح  یناسفن  ياه  سوه  نایغط  زا  ار  دوخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 4 

(7)« سفّنلا طراوَف  كاردتسإ  هبّوتلا  هرَمَث   »

« .تسا سفن  تاعیاض  ناربج  هبوت ، رثا  هویم و   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 5 

(8)« تائیّسلا دَعب  تانسَحلا  نسحأ  ام   »

« .تسا ابیز  هتسیاش و  ناهانگ  زا  دعب  کین ، ياهراک  ردقچ   »

106 ص :

.31 ءاسن /  ( 493 - 1
.7 توبکنع /  ( 494 - 2

.195 نارمع /  لآ  ( 495 - 3
ج 11 ص 384. هعیشلا ، لئاسو  ج 71 ص 242 . راحب ، ( 496 - 4

ج 11 ص 383. هعیشلا ، لئاسو  ( 497 - 5
ج 1 ص 548. همکحلا ، نازیم  ج 6 ص 35 ، راحب ، ( 498 - 6
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ج 2 ص 348. لئاسولا ، كردتسم  ( 499 - 7
.114 دوه /  ج 11 ص 384.492 ) هعیشلا ، لئاسو  ( 500 - 8
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: دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  - 6 

(501 «) بورکَملا نع  سیفنّتلا  فوهلَملا و  هثاغإ  ماظِعلا  بونّذلا  تارافک  نم   »

« .تسا نیگهودنا  زا  هودنا  ندودز  راتفرگ و  ناشیرپ و  ياه  ناسنا  هب  نداد  هانپ  گرزب ، ناهانگ  تارافک  زا   »

؟ تسیچ تبیغ  هانگ  هرافک ي  دیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یصخش  - 7 

: دندومرف ترضح   

(1)« هتبَتغإ نَِمل  رفغَتسَت   »

« .نک شزرمآ  بلط  ادخ  زا  يا ، هدرک  تبیغ  ار  وا  هک  یسک  يارب   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 8 

(2)« ماین ساّنلا  لیّللاب و  دُجهّتلا  ماعّطلا و  ماعطإ  مالّسلا و  ءاشفإ  تاراّفک : ثالث   »

هک ماگنه  نآ  رد  تداـبع  بش و  زاـمن  نداد 3 - ماعطا  ندرک 2 - مالـس  دنلب  - 1 تسا : هانگ  هدـننک ي  ناربج  هراـفک و  راـک  هس   »
« .دنا هدیباوخ  مدرم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 9 

(3)« رکّشلا قلُخلا و  ُنسُح  ءایَحلا و  قدِّصلا و  تانسَح : هّللا  اهلَّدب  ًابونُذ  همدَق  یلا  هنرَق  نِم  ناک  هیف و  ّنک  نَم  عبرأ   »

یم لیدبت  یکین  هب  ار  ناهانگ  نآ  دنوادخ  دشاب  هتفرگ  ارف  هانگ  ار  شمدق  ات  رس  زا  دنچ  ره  دشاب  تلصخ  راهچ  ياراد  یسک  رگا   »
: دنک

« .يرازگرکش هیحور ي  .یقلخ 4 - کین  .ایحو 3 - مرش  .ییوگتسار 2 - - 1 

.تسا كدنا  مکین  لامعا  دنا و  هدش  رایـسب  مناهانگ  درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  یـصخش  - 10 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

(4) رجشلا » قرَو  حیّرلا  ّطحت  امک  بونّذلا  ّطحی  ّهناف  دوجّسلا  رثکأ   »

« .دزیر یم  ار  تخرد  ياه  گرب  داب  هک  دزیر  یم  نانچنآ  ار  ناهانگ  هدجس ، هک  ارچ  روایب  اجب  رایسب  ياه  هدجس   »

هانگ اب  ناربج  یگنهامه  - 64
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هانگ اب  ناربج  یگنهامه  یسانش »  هانگ 

، نتفرگ هزور  ادـخ ، هار  رد  داهج  یلام ، ياه  کمک  دـننام  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  تسا  نکمم  کین ، ياهراک  اب  هاـنگ ، ناربج 
یکاپان یباجح و  یب  ًالثم  .دشاب  هانگ  نامه  اب  بسانتم  هانگ  ره  ناربج  هک  تسا  نآ  بسانم  یلو  دریگ ، ماجنا   ... يراد و هدنز  بش 

اب ار  یمحر  یب  ملظ و  هانگ  .دومن  ناربج  نابز ، تبقارم  لرتنک و  اب  ار  تبیغ  هانگ  .درک  ناربج  ینمادکاپ ، تفع و  لماک  ظفح  اب  ار 
.دومن یفالت  نایاونیب ، زا  يریگتسد  نامولظم و  هب  ناسحا 

هرهچ هب  هاگن  ینابر و  ملاع  هرهچ  نآرق و  هب  هاگن  دننام  تسا  شاداپ  نآ  يارب  هک  ییاه  هاگن  مشچ و  تفع  اب  ار  ینارچ  مشچ  هانگ 
؛ دوش یم  هدافتسا  بلطم  نیا  تایاور  یضعب  زا  هکنانچ  .دومن  ناربج  ردام ، ردپ و  ي 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(5)« ناوْخِالا ِجئاوح  ءاضَق  ناطلّسلا  لمع  هرافک   »

« .تسا ناردارب  ياه  يدنمزاین  ندروآرب  یگدیسر و  ملاظ ، مکاح  يدنمراک  هانگ )  ) ناربج هرافک و   »

هانگ ناربج  اب  هطبار  رد  ناتساد  دنچ  - 65

هانگ ناربج  اب  هطبار  رد  ناتساد  دنچ  یسانش »  هانگ 

هبابلوبا داهنشیپ  - 1 

107 ص :

ج 15 ص 583. هعیشلا ، لئاسو  ( 502 - 1
ج 77 ص 52. راحب ، ( 503 - 2

ج 71 ص 332. راحب ، ( 504 - 3
ج 3 ص 477. همکحلا ، نازیم  ج 85 ص 162 ، راحب ، ( 505 - 4

ج 18 ص 135. يدیدح ،)  ) هغالبلا جهن  حرش  ج 15 ص 584.501 ) هعیشلا ، لئاسو  ( 506 - 5
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.دنتشاد ییانشآ  يدنواشیوخ و  وا  اب  هظیرق  ینب  دوهی  یلو  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یکی  هبابلوبا   

مجنپ نوتـس  نوچمه  هک  ار  دوهی  فیاوط  همه ي  ات  تفرگ  میمـصت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوهی ، ياه  ینکـشراک  ناـیرج  رد   
.دناسر لتقب  ار  اهنآ  ناشکندرگ  دنک و  دیعبت  هنیدم  فارطا  زا  دندرک ، یم  لمع  یمالسا  زکرم  لخاد  رد  نمشد 

، دشخبب ار  اهنآ  دنتـساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ناناملـسم  زا  یـضعب  دندوب ، هرـصاحم  رد  دوخ  هعلق ي  رد  هظیرق  ینب  ِدوهی   
.مراذگاو امش  دارفا  زا  یکی  هب  ار  اهنآ  دروم  رد  ّتیمکَح  دیتسه ، یضار  ایآ  دومرف : اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تیمکَح هظیرق  ینب  یلو  درک ، نییعت  راک  نیا  يارب  ار  ذاـعم  نبدعـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنداد ، تبثم  باوج  سوا  هفیاـط   
ات داتسرف  اهنآ  يوس  هب  ار  هبابلوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مینک ، تروشم  وا  اب  ات  تسرفب  ار  هبابلوبا  دنداد  مایپ  .دنتفریذپن  ار  دعس 

ذاعم نبدعـس  تیمکح  هب  ام  ایآ  دنتفگ : وا  هب  هلمج  زا  .دندرک  یناوتان  راهظا  دـنتفرگ و  ار  هبابلوبا  فارطا  اهنآ  .دـننک  تروشم  وا  اب 
؟ میوش یضار 

.نامه ندز  ندرگ  نامه و  دعس  مکح  هب  ندش  میلست  ینعی  درک ، ندرگ  هب  هراشا  تسد  اب  یلو  درادن  یعنام  تفگ : هبابلوبا   

ربمایپ هب  هک  تفایرد  دش و  هجوتم  دوخ  هانگ  هب  گنرد  یب  یلو  .تخاس  شاف  نمشد  دزن  ار  یماظن  رارسا  زا  یکی  وا  بیترت  نیا  هب   
هب تنایخ  زا  یهن  رد  لاـفنا  هروس ي  هیآ 27 و 28  اما  .درک  هبوت  هظحل  ناـمه  تسا ، هدرک  تناـیخ  نیملـسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

.دیدرگ لزان  لوسر ، ادخ و 

زا یکی  هب  ار  دوخ  هتفر و  ربمایپ  دجـسم  هب  میقتـسم  تفرن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  تلجخ ، یتحاراـن و  تدـش  زا  هباـبلوبا   
شا هبوت  ات  تساوخ  یم  ادخ  زا  زاین ، زار و  تاجانم و  اب  دـنام و  لاونم  نیمه  هب  زور  هدزناپ  ات  هد  تدـم  تسب و  دجـسم  ياه  نوتس 

.دیدرگ مالعا  هبابلوبا  هبوت  ندش  لوبق  دش و  لزان  هبوت  هروس  هیآ 102  ماجنارس  .دریذپب  ار 

یلوبق هنارکش ي  هب  مهاوخ  یم  درک  ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دوخ ، هانگ  ناربج  يارب  هبابلوبا  هک  تسا  اجنیا  هتکن   
ملاوما موس  ود  درک : ضرع  وا  .مهد  یمن  هزاجا  ار  همه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مهدـب ، هقدـص  ار  ملاوما  همه ي  ما ، هبوت 

.تسا دایز  مه  نآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دیهدب  هزاجا  ار 

.مهدب هقدص  ار  ملاوما  موس  کی  هدب  هزاجا  درک : ضرع  وا   

(1) .درک افو  دوخ  لوق  هب  هبابلوبا  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   

محر عطق  ِناربج  - 2 

ود نیا  نیب  هار  رد  .دـندرک  ترفاـسم  هکم  يوس  هب  جـح  ماـجنا  يارب  مه  اـب  تشاد ، ماـن  یبرغم  بوقعی  اـهنآ  زا  یکی  هک  ردارب  ود   
.دنتشگ التبم  محر ، عطق  گرزب  هانگ  هب  هدش و  ادج  مه  زا  ماجنارس  .دنتفگ و  ازسان  دب و  رگیدکی  هب  تفرگ و  رد  یعازن  ردارب 
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نالف رد  وت  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دیـسر ، مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  روضح  هب  هنیدـم  رد  بوقعی  رفـس  نیا  رد   
سرتب ادخ  زا  دشاب  یم  مناردپ  نید  نم و  نید  فالخرب  راتفر  هنوگ  نیا  دیتفگ و  ازسان  رگیدمه  هب  يدرک و  عازن  تردارب  اب  ناکم 

ندیـسر زا  لبق  ترفاسم  نیمه  رد  تردارب  دزادنا ، ییادج  امـش  نیب  گرم  يدوزب  هک  دوش  یم  ثعاب  محر  عطق  هک  نادب  ار  نیا  و 
.دش یهاوخ  نامیشپ  وت  دریم و  یم  نطو  هب 

؟ دش دهاوخ  هچ  نم  تشونرس  درک : ضرع  دوب ، هدش  ناشیرپ  تخس  هک  بوقعی   

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   

« نورشِع کلجأ  یف  دیزَف  اذک  اذک و  لزنم  یف  هب  اهَتلصَو  امب  کتّمَع  تلصَو  یّتح  رضَح  دق  کلجأ  ّنا  اّما   »

لاوحا وا  زا  یتفر و  تا  همع  غارس  هب  هاگلزنم ، نالف  رد  هار  ریـسم  رد  یلو  دوب ، هدیـسر  ارف  محر ) عطق  رطاخ  هب   ) زین وت  رمع  نایاپ   »
« دش هدوزفا  لاس  تسیب  وت  رمع  رب  يدرک ، محر  هلص  يدیسرپ و 

108 ص :

ج 5. هباغلادسا ، مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  ج 5 ص 67  نایبلا ، عمجم  ( 507 - 1
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تـسیب رگید  محر  هلـص ي  رطاخب  بوقعی  و  تفر ، ایند  زا  رفـس  رد  بوقعی  ردارب  تسویپ ، عوقو  هب  دوب  هدومرف  ماما  هک  هنوگناـمه   
(1) .درک رمع  لاس 

راد قح  هب  قح  يادا  - 3 

رادناتـسا جاـجح -  تموکح  ناـمز  زا  نم  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  روـضح  هب  عـخن  ناـمدود  ناـگرزب  زا  یکی   
« هبوت نم  یل  لهف   » .ما هدوب  يوما  نایتوغاط  تموکح  ِرادنامرف  هتسویپ  هفوک -  رد  کلملادبع 

»؟ تسه نم  هبوت  يارب  یهار  ایآ   »

.درک توکس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دیسرپ  هرابود  وا   

(2)« هّقح ٍّقح  يذ  ّلُک  یلا  يّدُؤت  یّتح  ال   »

« .يزادرپب ار  يرادقح  ره  قح  ات  هن ،  »

گرزب هانگ  کی  ناربج  - 4 

رد درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  يدرم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  هجیدـخوبا   
یهاچ رانک  هب  ار  وا  و  مدرک ، شنت  رب  ار  شرویز  سابل و  دیـسر ، غولب  دح  هب  ات  مدنارورپ  ار  وا  .مدش  يرتخد  ياراد  تیلهاج  نامز 

!(. ناج ردپ  يا  ! ) هابا ای  تفگ : هک  دوب  نیا  مدینش  وا  زا  هک  ینخس  نیرخآ  متخادنا و  هاچ  نآ  نایم  رد  مدروآ و 

.»؟ کلذ هرافک  امف  « ؟ منک ناربج  هنوگچ  ار  هانگ  نیا  هک  دییامرفب  مهاوخ  یم  امش  زا  منامیشپ و  کنیا   

.هن تفگ : وا  تسا ؟ هدنز  تردام  ایآ  دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   

.يرآ تفگ : وا  يراد ؟ هلاخ  ایآ  دومرف :  

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   

« َتعنَص ام  کنع  رِّفَُکی  ّمُالا  هلزنمب  اّهنِاف  اهرِرباَف   »

« .دنک یم  ناربج  ار  تهانگ  نآ  وا ، هب  یکین  تسا و  ردام  دننامه  هلاخ  اریز  نک ، یکین  وا  هب   »

؟ دش عقاو  ینامز  هچ  رد  هثداح  نیا  مدیسرپ ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  هجیدخوبا   
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(3) .دنوش دنزرف  ياراد  رگید ، هلیبق ي  رد  دندرگ و  ریسا  ادابم  ات  دنتشک  یم  ار  نارتخد  هک  تیلهاج  نامز  رد  دندومرف : ماما   

ناربج يارب  ریزو  هب  ماما  روتسد  - 5 

مهیلع ناماما  ناتـسود  زا  يو  .تسا  دیـشرلا  نوراه  ریزو  نیطقی  نب  یلع  يارجام  هاـنگ ، ناربج  دروم  رد  فورعم  ياـه  ناتـساد  زا   
.دنک تمدخ  نیملسم  هب  دشاب و  نوراه  هاگتسد  ترازو  ماقم  رد  هک  تشاد  هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  هنایفخم  و  دوب ، مالسلا 

هب نیطقی  نب  یلع  هک  دش  ثعاب  ترازو  ماقم  یلو  .تفر  نیطقی  نب  یلع  دزن  یتجاح  يارب  تشاد  مان  میهاربا  هک  ینارچرتش  يزور   
.دادن وا  هب  دورو  هزاجا  تفرگن و  لیوحت  ار  وا  درکن و  هجوت  میهاربا 

هب ات  تفر  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هناـخ ي  رد  هب  تفر و  هنیدـم  هب  رفـس  نیا  رد  دـش و  جـح  مزاـع  نیطقی  نب  یلع  دـعب ، اـه  لاـس   
.دادن دورو  هزاجا ي  وا  هب  ماما  یلو  دسرب ، ترضح  نآ  روضح 

درک و تاقالم  مالسلا  هیلع  ماما  اب  هناخ  نوریب  رد  ماجنارـس  .دسرب  ماما  رـضحم  هب  هک  دشن  قفوم  درک ، شـشوک  شالت و  هچ  ره  وا   
.دیسرپ ار  ماما  ییانتعا  یب  تلع 

هب يدادـن ؟ وا  هب  دورو  هزاجا ي  يدرک و  ییاـنتعا  یب  ناـبراس  میهاربا  هب  زور  نـالف  رد  ارچ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما   
ار دوخ  هانگ  وا  تیاضر  بسک  اب  ینعی   ) .ینک یـضار  ار  میهاربا  هکنیا  رگم  دـنک ، یمن  لوبق  ار  وت  جـح  دـنوادخ  هانگ ، نیا  رطاـخ 

( ییامن ناربج 

ار میهاربا  تشاذـگ و  نیمز  كاـخ  يور  ار  شتروص  میهاربا ، دزن  رد  تفر و  میهاربا  لزنم  هب  دـش و  دراو  هفوک  هب  نیطقی  نب  یلع   
میهاربا زا  بیترت  نیا  هب  دراذگب و  شتروص  يور  ار  دوخ  ياپ  هک  داد  دنگوس 

109 ص :

ج 1 ص 516. راحبلا ، هنیفس  ( 508 - 1
ج 2 ص 331. یفاک ، ( 509 - 2
ج 2 ص 162. یفاک ، ( 510 - 3
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یلع لمع  نیا  زا  داد و  وا  هب  دورو  هزاجا  ماما  .دیسر  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  رضحم  هب  تشگزاب و  هنیدم  هب  هاگنآ  .تفرگ  تیاضر 
(1) .درک ریدقت  نیطقی  نب 

سیق هب  ناربج  روتسد  - 6 

کیدزن لصاوف  رد  ار  دوخ  نارتخد  زا  رفن  هدزاود  تیلهاج  نامز  رد  وا  دوب ، برعلا  هریزج  رد  دوخ  موق  فارشا  زا  مصاع  نب  سیق   
.دومن روگ  هب  هدنز  شور  نیرت  هنامحر  یب  اب  زین  تشاد ، یم  ناهنپ  وا  زا  شرسمه  هک  ار  شرتخد  نیمهدزیس  درک ، روگ  هب  هدنز 

، هنایوجرذع دوب و  نامیشپ  دوخ  عینش  لمع  نیا  زا  هک  یلاح  رد  دمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  هب  مالـسا  لوبق  زا  سپ  وا   
يا دومرف : سیق  هب  تسیرگ و  راز  راز  تشگ و  ریزارـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ناگدـید  زا  کشا  تارطق  داد ، حرـش  ار  نایرج 

.دوش یمن  دنوادخ  تمحر  لومشم  دنکن  محر  هک  یسک  يراد ، شیپ  رد  ار  يدب  زور  سیق !

؟ منکچ مهانگراب  فیفخت  ناربج و  يارب  درک : ضرع  سیق   

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

« همَسَن هَدُوئوَم  ّلک  نع  ِقتِْعا   »

.نک دازآ  هدرب  کی  يا  هدرک  روگ  هب  هدنز  هک  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هانگ  ناربج  يارب   »

؟ یتشک ار  تنارتخد  ارچ  یتشادن ، یگنسرگ  رقف و  سرت  يدوب و  نادنمتورث  زا  هکنیا  اب  وت  تفگ : سیق  هب  رکبوبا   

.دنوشن رتسب  مه  ییوت  لثم  اب  ات  تفگ : خساپ  رد  سیق   

(2) .دبای همادا  وا  اب  رکبوبا  عازن  تشاذگنو  درک  هلخادم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   

تارکذت تاکن و  - 66

تارکذت تاکن و  یسانش »  هانگ 

: دنراد ناهانگ  تخانش  رد  ییازسب  شقن  هک  مینک  يروآدای  ار  یتاکن  هدرشف  روطب  تسا  مزال  نایاپ  رد   

نآ رفیک  و  ملظ ، یگنوگ  هس  - 1 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

« بلطی روفغم ال  ملظ  و  كرتی ، ملظ ال  و  رفغی ، ملُظَف ال  هثالث : ملّظلا  ّنإ  الأ و   »

لباق  ) هک یملظ  تسین و  تازاـجم  نودـب  هک  یملظ  دوش و  یمن  هدیـشخب  زگره  هک  یملظ  تسا : هنوگ  هس  رب  ملظ  دیـشاب ، هاـگآ   »
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« .دوش یمن  تساوخزاب  نآ  زا  تسا و ) ششخب 

: دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ   (3) .تسادخ هب  كرش  دوش ، یمن  هدیشخب  هک  یملظ  اما   

(4)« ِهب َكرُشی  ْنَا  ُرِفغَی  َهّللا ال  َّنِا   »

« .دشخب یمن  ار  دوخ  هب  كرش  دنوادخ  ًاعطق   »

.تسا هدرک  دوخ  هب  هریغص ، ناهانگ  اب  ناسنا  هک  تسا  یملظ  دوش ، یم  هدیشخب  هک  یملظ  اما   

رایـسب دروم  نیا  رد  صاصق  رفیک و  هک  تسا  رگید  یـضعب  هب  ناگدـنب  زا  یـضعب  ملظ  دـنام ، یمن  تازاجم  نودـب  هک  یملظ  اما   و 
رد اه  تازاجم  هنوگ  نیا  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین ، هنایزات  اب  ندز  ای  دراـک و  اـب  نتخاـس  حورجم  طـقف  ملظ  نیا  و  تسا ، تخس 

(5) .تسا کچوک  شربارب 

ناهانگ نیرت  تسپ  - 2 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(6)« هرجأ ریجألا  عنَم  هنُّسلا و  رهَم  سبَح  همیهَبلا و  لتَق  هثالث : بونّذلا  رَذقأ   »

دزم ندادن  نز و  هیرهم  نداد  زا  يراددوخ  و  تهج ) نودب  یعرش و  حبذ  نودب   ) ناویح نتشک  تسا : زیچ  هس  ناهانگ  نیرت  تسپ   »
« .رگراک

110 ص :

ج 2 ص 165. لامالا ، یهتنم  ج 48 ، راحب ، ( 511 - 1
ج 4 ص 220. هباغلا ، دسا  ( 512 - 2

.دریمب هبوت  نودب  ناسنا  هک  یتروص  رد  هتبلا  ( 513 - 3
.48 ءاسن /  ( 514 - 4

هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  ( 515 - 5
ج 103 ص 169. راحب ، ( 516 - 6
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: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

: دومرف سپس  تسا ، بارش  اه ، لفق  نآ  ياهدیلک  و  ...و ) عرش  لقع و  دننام   ) داد رارق  ییاه  لفق  دب  ياهراک  يارب  دنوادخ   

(1)« بارّشلا نِم  ّرش  بذِکلا   »

« .تسا بارش  زا  رتدب  غورد   »

اه ناسنا  نیرتدب  - 3 

« مکلاجر رارشب  مکربُخا  الأ  : » دومرف درک و  ور  باحصا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  يراصنا  هللادبع  نبرباج   

»؟ منک یفرعم  امش  هب  ار  ناتنادرم  نیرتدب  ایآ   »

: دومرف .هدب  ربخ  ام  هب  ادخ ! لوسر  يا  میتفگ :  

(2)« هریغ یلا  هلایع  یِجلُملا ُء  هدبَع و  براّضلا  هَدفِر و  عناملا  و  هَدحَو ، لکآلا  شاّحفلا ، يرَجلا ء  تاّهَبلا  مکلاجر  رارش  نِم  ّنإ   »

دیامن و غیرد  شـشخب  زا  دروخب و  اهنت  هک  سک  نآ  تسوگازـسان و  نابزدب  كاب و  یب  هدننز ي  تمهت  امـش ؛ نادرم  نیرتدـب  زا   »
روبجم اهنآ  هک  يروط  هب  دنک  یهاتوک  اهنآ  ياهزاین  جراخم و  رد   ) .دـهد هانپ  نارگید  هب  ار  شلایع  هک  یـسک  دـنزب و  ار  شا  هدرب 

(« .دنربب هانپ  نارگید  هب  دنوش 

رفک ياه  هشیر  - 4 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

« دسَحلا رابکتسِالا و  صرِحلا و  هثالث : رفکلا  لوصا   »

« .تداسح ربکت و  صرح و  تسا : زیچ  هس  رفک  ياه  هشیر   »

.دش هدنار  تشهب  زا  دروخ و  یهن  دروم  تخرد  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  هک  دش  بجوم  صرح ، دومرف : سپس   

مدآ رـسپ  لیباق  هک  دش  ثعاب  تداسح  .دریذپن و  مدآ  ترـضح  رب  هدجـس ي  دروم  رد  ار  ادـخ  نامرف  سیلبا  هک  دـش  بجوم  ربکت   
(3) .تشک ار  لیباه  شردارب 

قفانم ياه  هناشن  - 5 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   
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هـس فَلخَا » دـعو  اذا  بِذَـک و  ثّدَـح  اذا  َناخ و  َنُِمتئا  اِذا  نَم  ملـسم : ّهنا  معز  یّلـص و  ماص و  نا  ًاقفانم و  ناک  هیف  ّنک  نَم  ثالث   »
: تسا ناملسم  هک  دنک  نامگ  دناوخب و  زامن  دریگب و  هزور  هچرگ  تسا  قفانم  وا  دشاب  یسک  رد  رگا  هک  تسا  تلصخ 

هدـعو فلخ  دـهد ، هدـعو  هک  هاگره  .دـیوگب و  غورد  دـیوگ ، نخـس  هاگره  .دـنک  تنایخ  نآ  رد  دـیآ ، شتـسد  هب  یتناما  هاگره   
(4) .دیامن

ناهانگ نیرتگرزب  - 6 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

(5)« هبحاص دنع  رغص  بنذ  هّللا  دنع  بونذلا  مظعا   »

« .دشاب کچوک  شبحاص  رظن  هب  هک  تسا  یهانگ  ادخ ، هاگشیپ  رد  ناهانگ  نیرتگرزب   »

»؟ رئابکلا ربکأ  ام  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یصخش   

: دندومرف ترضح  تسیچ .»؟ هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب   »

« هّللا همحَر  نم  طونُقلا  هّللا و  حور  نم  سأیلا  هّللا و  رکَم  نم  ُنمَالَا   »

(6) .ادخ تمحر  زا  يدیماان  ادخ و  فطل  زا  يدیمون  و  ادخ ) نداد  تلهم  باذع   ) ادخ یفخم  باذع  زا  نتسناد  نمیا  ار  دوخ   

111 ص :

ج 2 ص 239. یفاک ، ( 517 - 1
ج 72 ص 115. راحب ، ( 518 - 2
ج 2 ص 389. یفاک ، ( 519 - 3
ج 2 ص 290. یفاک ، ( 520 - 4

.مکحلا ررغ  ( 521 - 5
ج 3 ص 462. همکحلا ، نازیم  ( 522 - 6

یسانش www.Ghaemiyeh.comهانگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 245 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_111_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_111_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4714/AKS BARNAMEH/#content_note_111_6
http://www.ghaemiyeh.com


هانگ ناربج  - 7 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنک ؟ یم  دوبان  هبوت ) زا  دعب   ) ارم هانگ  يزیچ  هچ  دیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یصخش   
: دومرف خساپ 

(1)« ضارمَالا عوضُخلا و  ُعومُّدلا و   »

« .اه يرامیب  ینتورف و  عوضخ و  نتخیر ، کشا   »

ادخ زا  يرود  بابسا  - 8 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(2)« هَجرَف هَنَطب و  ّالا  هُّمُهَی  مل  اذا  هّللا  نم  دبعلا  نوکی  ام  دعبأ   »

« .دشابن شتوهش  مکش و  زج  ناسنا  تّمه  هک  تسا  نیا  دزاس ، یم  رود  ادخ  هاگشیپ  زا  زیچ  ره  زا  شیب  ار  ناسنا  هک  هچنآ   »

ناسحا راثآ  هانگ و  رفیک  - 9 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

« رامعَالَاب شیعَی  نّمم  رَثکا  ناسحِالِاب  شیعی  نَم  لاجآلاب و  تومَی  نّمم  رثکا  بونُّذلاب  تومی  نم   »

و  ) دننام یم  هدنز  یکین  رطاخ  هب  هک  اهنآ  و  دنریم ، یم  یعیبط  لجا  اب  هک  دنتـسه  اهنآ  زا  شیب  دـنریم ، یم  هانگ  رطاخ  هب  هک  اهنآ   »
«. .دننام یم  یقاب  یلومعم  رمع  هب  هک  دنتسه  اهنآ  زا  شیب  دنبای ) یم  رمع  لوط 

: دندومرف زین   و 

(3)« محللا یف  نیّکِسلا  نم  هبحاص  یف  عرسأ  ییّسلا  لمعلا  ّنإ   »

« .دنک یم  رثا  رتعیرس  تشوگ  رد  دراک  زا  ناسنا ، يانف )  ) رد دب  راک   »

: مینک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  مه  اب  اونمه  نایاپ  رد   

(526 «) نیرفاکلا موقلا  یلع  انرُْصنا  انمادقأ و  ّتبَث  انرمأ و  یف  انفارسإ  انبونُذ و  اَنلرفغا  اّنبر   »

زوریپ نارفاک  رب  ار  ام  رادـب و  تباث  ار  اـم  ياـه  مدـق  رذـگب و  روما  رد  اـم  ياـه  يوردـنت  زا  شخبب و  ار  اـم  ناـهانگ  اراـگدرورپ   »
« .نادرگ
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« ًارخآ ًالّوا و  هَّللدمحلا  و   »

.147 نارمع /  لآ  ( 526

112 ص :

ج 3 ص 474. همکحلا ، نازیم  ( 523 - 1
ج 11 ص 318. هعیشلا ، لئاسو  ( 524 - 2

ج 1 ص 488. راحبلا ، هنیفس  ( 525 - 3
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
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