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 ( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد  شنیرفآ (  نیگن 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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32همدقم

تماما تایلک  تیودهم و  ثحابم  حرط  ترورض  لوا : 34سرد 

34هراشا

تیودهم ثحابم  حرط  36ترورض 

36هراشا

يداقتعا دعب  36.کی 

یعامتجا دعب  37.ود 

یسایس دعب  38.هس 

یخیرات دعب  39.راهچ 

یگنهرف دعب  40.جنپ 

40هراشا

راظتنا يژتارتسا  نییبت  . 140

یسانش بیسآ  . 240

یسانش نمشد  . 340

تماما هاگیاج  41موهفم و 

ماما هب  42زاین 

ماما ياه  43یگژیو 

ماما 44ملع 

ماما 44تمصع 
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ماما یعامتجا  46ِتیریدم 

یقالخا تالامک  هب  ماما  46یگتسارآ 

ادخ يوس  زا  ماما  46بصن 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  ابیز  عماج و  47ینایب 

سرد ياه  50شسرپ 

یشهوژپ 50تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  50یفرعم 

هاگن کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مود : 51سرد 

51هراشا

هاگن کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  52ماما 

52هراشا

باقلا هینک و  53مان ،

تدالو 53یگنوگچ 

تایصوصخ 56لیامش و 

سرد ياه  58شسرپ 

یشهوژپ 58تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  58یفرعم 

ترضح نتسیز  ناهنپ  افتخا و  نارود  موس : 60سرد 

60هراشا

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  ات  دوعوم  تدالو  61زا 

61هراشا

نایعیش هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  61یفّرعم 

تامارک 63تازجعم و 

تالاؤس هب  ییوگ  63خساپ 

يّدام يایاده  65تفایرد 

ردپ هزانج  رب  66زامن 
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سرد ياه  69شسرپ 

یشهوژپ 69تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  69یفرعم 

تایاور نآرق و  هنیآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مراهچ : 71سرد 

71هراشا

تایاور نآرق و  هنیآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  72ماما 

نآرق 72.فلا 

تایاور 74.ب 

سرد ياه  80شسرپ 

یشهوژپ 80تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  80یفرعم 

تنس لها  هاگن  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مجنپ : 81سرد 

81هراشا

نارگید هاگن  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  82ماما 

سرد ياه  86شسرپ 

یشهوژپ 86تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  86یفرعم 

نآ للع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  مشش : 88سرد 

88هراشا

89تبیغ

تبیغ 89موهفم 

تبیغ 90هنیشیپ 

تبیغ 91هفسلف 

91هراشا

مدرم 93بیدأت 

نارگید نامیپ  تحت  ندوبن  93لالقتسا و 
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مدرم 94شیامزآ 

ماما ناج  94ظفح 

تبیغ 95عاونا 

95هراشا

تّدم هاتوک  96تبیغ 

تّدم دنلب  98تبیغ 

سرد ياه  102شسرپ 

یشهوژپ 102تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  102یفرعم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بئاغ  ماما  دئاوف  متفه : 104سرد 

104هراشا

بیاغ ماما  105دئاوف 

105هراشا

یتسه روحم  105ماما 

یشخب 108دیما 

بتکم 108يرادیاپ 

110يزاسدوخ

يرکف یملع و  111هاگهانپ 

یناحور ذوفن  ینطاب و  113تیاده 

اهالب زا  114ینمیا 

تمحر 116ناراب 

سرد ياه  118شسرپ 

یشهوژپ 118تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  118یفرعم 

ترضح رمع  لوط  تاقالم و  متشه : 119سرد 

119هراشا
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رای 120رادید 

رمع 124لوط 

سرد ياه  130شسرپ 

یشهوژپ 130تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  130یفرعم 

راظتنا مهن : 132سرد 

132هراشا

زبس 133راظتنا 

نآ هاگیاج  راظتنا و  133تقیقح 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  راظتنا  ياه  134یگژیو 

راظتنا 136داعبا 

نارظتنم 138فیاظو 

138هراشا

ماما 138تخانش 

139يریذپوگلا

ماما 141ِدای 

یلدمه 143تدحو و 

راظتنا 145راثآ 

نارظتنم 146شاداپ 

سرد ياه  150شسرپ 

یشهوژپ 150تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  150یفرعم 

روهظ میالع  طیارش و  مهد : 153سرد 

153هراشا

روهظ هناتسآ  رد  154ناهج 

نآ مئالع  روهظ و  ياه  156هنیمز 
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روهظ ياه  156هنیمز 

156هراشا

همانرب حرط و  158.فلا 

يربهر 159ب :

نارای 159.ج 

159هراشا

تعاطا تفرعم و  . 1161

تبالص تدابع و  . 2161

یبلط تداهش  يراثن و  ناج  . 3163

يریلد تعاجش و  . 4163

يرابدرب ربص و  . 5163

یلدمه داحّتا و  . 6164

ییاسراپ دهز و  . 7164

یمومع یگدامآ  166د :

روهظ 167مئالع 

167هراشا

ینایفس جورخ  168.فلا 

ءادَیب فْسَخ  169.ب 

ینامی جورخ  169.ج 

ینامسآ هحیص  169.د 

هیکز سفن  لتق  170.ه 

سرد ياه  172شسرپ 

یشهوژپ 172تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  172یفرعم 

ترضح یناهج  تموکح  فادها  روهظ و  مهدزای : 173سرد 

173هراشا
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174روهظ

روهظ 174نامز 

روهظ نامز  ندوب  ناهن  175زار 

175هراشا

دیما 175موادت 

يزاس 175هنیمز 

مایق 176هماگنه 

مایق 176یگنوگچ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  180تموکح 

تموکح 180فادها 

180هراشا

يونعم 181دشر 

يرتسگ 182تلادع 

سرد ياه  185شسرپ 

یشهوژپ 185تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  185یفرعم 

ترضح یناهج  تموکح  ياه  همانرب  مهدزاود : 187سرد 

187هراشا

تموکح ياه  188همانرب 

188هراشا

یگنهرف همانرب  189.فلا 

189هراشا

تّنس باتک و  ءایحا  . 1189

قالخا تفرعم و  شرتسگ  . 2191

یملع تضهن  . 3192

اه تعدب  اب  هزرابم  . 4192
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يداصتقا همانرب  195.ب 

195هراشا

یعیبط عبانم  زا  يرو  هرهب  . 1195

تورث هنالداع  عیزوت  . 2196

ینادابآ نارمع و  . 3198

یعامتجا همانرب  198.ج 

198هراشا

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شرتسگ  ءایحا و  . 1199

یقالخا لئاذر  داسف و  اب  هزرابم  . 2199

یهلا دودح  يارجا  . 3201

ییاضق تلادع  . 4201

سرد ياه  204شسرپ 

یشهوژپ 204تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  204یفرعم 

ترضح تموکح  تدم  ورملق و  اهدرواتسد ، مهدزیس : 205سرد 

205هراشا

تموکح 206ياهدرواتسد 

206هراشا

ریگارف تلادع  . 1206

ینامیا یقالخا و  يرکف و  دشر  . 2208

یلدمه داحتا و  . 3208

یناور یمسج و  تمالس  . 4209

ناوارف تکرب  ریخ و  . 5210

رقف ندش  نک  هشیر  . 6211

رفک يدوبان  مالسا و  تیمکاح  . 7213

یمومع تّینما  . 8214
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شناد شرتسگ  . 9215

تموکح ياه  217یگژیو 

217هراشا

نآ زکرم  تموکح و  217ورملق 

تموکح 219تدم 

ماما یتموکح  221هریس 

یتازرابم يداهج و  222هریس 

ماما ییاضق  223هریس 

مالسلا هیلع  ماما  یتیریدم  224هریس 

ماما يداصتقا  225هریس 

ماما یصخش  226هریس 

یمومع 227تّیلوبقم 

سرد ياه  230شسرپ 

یشهوژپ 230تالاوس 

یشهوژپ هعلاطم و  عبانم  230یفرعم 

تعجر مهدراهچ : 231سرد 

231هراشا

232تعجر

تعجر 232موهفم 

تعجر 232هفسلف 

ینید نوتم  رد  تعجر  233هاگیاج 

تایاور نآرق و  رد  234تعجر ،

تارایز هیعدا و  رد  236تعجر 

تعجر ياه  236یگژیو 

ناگدننک 237تعجر 

237هراشا
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مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  تعجر  . 1239

مالسلا مهیلع  ءایبنا  هب  طوبرم  239تایاور 

سرد ياه  241شسرپ 

یشهوژپ 241تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  241یفرعم 

تیودهم ثحابم  یسانش  بیسآ  مهدزناپ : 242سرد 

242هراشا

تیودهم یسانش  243بیسآ 

طلغ ياه  243تشادرب 

روهظ 245لاجعتسا 

روهظ نامز  246نییعت 

صاخ قیداصم  رب  روهظ  مئالع  247قیبطت 

يرورضریغ ثحابم  247حرط 

نیغورد 248نایعّدم 

سرد ياه  251شسرپ 

یشهوژپ 251تالاوس 

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  251یفرعم 

ذخآم عبانم و  252تسرهف 

زکرم 276هرابرد 
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( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ نیگن 

باتک تاصخشم 

 - 1348 نیمادمحم ، نایتسدالاب ، هسانشرس : 

يدهمدمحم نایتسدالاب ، نیمادمحم  نافلؤم  تیودهم /) فراعم  یتامدـقم  هرود  همانـسرد   ) شنیرفآ نیگن  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.نایفسوی يدهم  روپ ، يرئاح 

]؟  تساریو  : ] تساریو تیعضو 

 - 1387 تیودهم ، تماما و  یصصخت  زکرم  مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

 : 9-94-6262-600-978 2 .ج لایر :  60000 1 ؛ ) .ج  ) لایر  25000 کباش : 

.مهدزیس پاچ  تشاددای : 

(. ناتسبات 1392 لوا : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

.تسا جع )  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مود  دلج  رشان  تشاددای : 

.یتامدقم هرود  همانسرد  تیودهم : فراعم  شزومآ  دلج : ناونع  تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

.یتامدقم هرود  همانسرد  تیودهم : فراعم  شزومآ  دلج :  يور  ناونع 

تبیغ .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

همانتشذگرس .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

 - 1348 يدهمدمحم ، روپ ، يرئاح  هدوزفا :  هسانش 

 - 1349 يدهم ، نایفسوی ، هدوزفا :  هسانش 

تیودهم تماما و  یصصخت  زکرم  جع .)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  هدوزفا :  هسانش 
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( جع  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP224/4/ب224ن8 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

2019117 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :

ّتیودهم           ) فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ نیگن 

( تافاضا یلک و  تاحالصا  دیدج : شیاریو  اب  )

نایفسوی يدهم  روپ ، يرئاح  يدهمدمحم  نایتسدالاب ، نیمادمحم  نافلؤم /

يدیرف اضر  ارآ / هحفص 

کلملا لامک  پاچ /

رازه جنپ  ناگرامش /

ناتسمز 90 متفه ، یس و  پاچ / تبون 

ناموت  3000 تمیق /

: شخپ زکارم 

نایلع دیهش  تسب  نب  (/ 22  ) رامآ هچوک  ادهش /  نابایخ  / ّتیودهم یصصخت  زکرم  مق : . 1

7737160: سکاف m 7737801 نفلت :  m 37135-119 .ص پ :

88981389 سکاف :  m 88998601-4 نفلت :  m فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  نارهت : . 2
15655-355 .ص پ :  m

WWW.IMAMMAHDI313.COM

info@imammahdi-s.com

  ISBN: 978-964-7428-25-5 
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3 ص :
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5 ص :

بلاطم تسرهف 

لوا سرد 

13 تماما      تایلک  و  تیودهم   ثحابم  حرط  ترورض 

...تیودهم 14 ثحابم  حرط  ترورض 

...تماما 19 هاگیاج  موهفم و 

.ماما 20 هب  زاین 

.ماما 21 ياه  یگژیو 

.ماما 22 ملع 

.ماما 22 تمصع 

.ماما 24 یعامتجا  ِتیریدم 

..یقالخا 24 تالامک  هب  ماما  یگتسارآ 

ادخ 24 يوس  زا  ماما  بصن 

.مالسلا 25 هیلع  اضر  ماما  زا  ابیز  عماج و  ینایب 

...سرد 28 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 28 تالاوس 

....شهوژپ 28 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مود سرد 

29 هاگن   کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

.هاگن 30 کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 
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...باقلا 31 هینک و  مان ،

...تدالو 31 یگنوگچ 

...تایصوصخ 34 لیامش و 

...سرد 36 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 36 تالاوس 

....شهوژپ 36 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

موس سرد 

...ترضح 37 نتسیز  ناهنپ  افتخا و  نارود 

.مالسلا 38 هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  ات  دوعوم  تدالو  زا 

..نایعیش 38 هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یفّرعم 

...تامارک 40 تازجعم و 

...تالاؤس 40 هب  ییوگ  خساپ 

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

..يّدام 42 يایاده  تفایرد 

.ردپ 43 هزانج  رب  زامن 

...سرد 46 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 46 تالاوس 

....شهوژپ 46 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مراهچ سرد 

47 تایاور     نآرق و  هنیآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

...تایاور 48 نآرق و  هنیآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

..نآرق 48 .فلا 

...تایاور 50 .ب 

...سرد 54 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 54 تالاوس 

....شهوژپ 54 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مجنپ سرد 

55 تنس      لها  هاگن  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

..نارگید 56 هاگن  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

...سرد 59 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 59 تالاوس 

....شهوژپ 59 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 
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مشش سرد 

61 نآ    للع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ 

...تبیغ 62

...تبیغ 62 موهفم 

...تبیغ 63 هنیشیپ 

...تبیغ 64 هفسلف 

.مدرم 65 بیدأت 

..نارگید 65 نامیپ  تحت  ندوبن  لالقتسا و 

.مدرم 66 شیامزآ 

.ماما 66 ناج  ظفح 

...تبیغ 67 عاونا 

...تّدم 68 هاتوک  تبیغ 

...تّدم 70 دنلب  تبیغ 

...سرد 74 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 74 تالاوس 

....شهوژپ 74 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

متفه سرد 

75 فیرشلا      هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بئاغ  ماما  دئاوف 

...بیاغ 76 ماما  دئاوف 
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..یتسه 76 روحم  ماما 

..یشخب 79 دیما 

...بتکم 79 يرادیاپ 

..يزاسدوخ 81

..يرکف 82 یملع و  هاگهانپ 

..یناحور 84 ذوفن  ینطاب و  تیاده 

اهالب 85 زا  ینمیا 

...تمحر 86 ناراب 

...سرد 88 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 88 تالاوس 

....شهوژپ 88 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

متشه سرد 

89 فیرشلا      هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  رمع  لوط  تاقالم و 

.رای 90 رادید 

.رمع 94 لوط 

...سرد 99 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 99 تالاوس 

....شهوژپ 99 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مهن سرد 
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.راظتنا 101

.زبس 102 راظتنا 

..نآ 102 هاگیاج  راظتنا و  تقیقح 

....فیرشلا 103 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  راظتنا  ياه  یگژیو 

.راظتنا 105 داعبا 

..نارظتنم 107 فیاظو 

.ماما 107 تخانش 

..يریذپوگلا 108

.ماما 110 ِدای 

..یلدمه 112 تدحو و 

.راظتنا 114 راثآ 

..نارظتنم 115 شاداپ 

...سرد 119 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 119 تالاوس 

....شهوژپ 119 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مهد سرد 

.روهظ 121 میالع  طیارش و 

.روهظ 122 هناتسآ  رد  ناهج 

..نآ 124 مئالع  روهظ و  ياه  هنیمز 
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.روهظ 124 ياه  هنیمز 

.همانرب 126 حرط و  .فلا 

..يربهر 127 ب :

..نارای 128 .ج 

...تعاطا 129 تفرعم و  . 1

...تبالص 129 تدابع و  . 2

..یبلط 130 تداهش  يراثن و  ناج  . 3

..يریلد 130 تعاجش و  . 4

..يرابدرب 130 ربص و  . 5

..یلدمه 131 داّحتا و  . 6

..ییاسراپ 131 دهز و  . 7

..یمومع 132 یگدامآ  د :

.روهظ 133 مئالع 

..ینایفس 134 جورخ  .فلا 

.ءادَیب 135 فْسَخ  .ب 

..ینامی 135 جورخ  .ج 

..ینامسآ 135 هحیص  .د 

.هیکز 136 سفن  لتق  .ه 

...سرد 138 ياه  شسرپ 
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..یشهوژپ 138 تالاوس 

....شهوژپ 138 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مهدزای سرد 

...ترضح 139 یناهج  تموکح  فادها   روهظ و 

.روهظ 140

.روهظ 140 نامز 

.روهظ 141 نامز  ندوب  ناهن  زار 

..يزاس 141 هنیمز 

.مایق 142 هماگنه 

.مایق 142 یگنوگچ 

....فیرشلا 146 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح 

...تموکح 146 فادها 

..يونعم 147 دشر 

..يرتسگ 148 تلادع 

...سرد 151 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 151 تالاوس 

....شهوژپ 151 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مهدزاود سرد 

...ترضح 153 یناهج  تموکح  ياه  همانرب 

...تموکح 154 ياه  همانرب 
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..یگنهرف 155 همانرب  .فلا 

...ّتنس 155 باتک و  ءایحا  . 1

..قالخا 156 تفرعم و  شرتسگ  . 2

..یملع 157 تضهن  . 3

اه 157 تعدب  اب  هزرابم  . 4

..يداصتقا 159 همانرب  .ب 

..یعیبط 159 عبانم  زا  يرو  هرهب  . 1

...تورث 160 هنالداع  عیزوت  . 2

..ینادابآ 161 نارمع و  . 3

..یعامتجا 161 همانرب  .ج 

.رکنم 162 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شرتسگ  ءایحا و  . 1

..یقالخا 162 لئاذر  داسف و  اب  هزرابم  . 2

..یهلا 162 دودح  يارجا  . 3

..ییاضق 163 تلادع  . 4

...سرد 166 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 166 تالاوس 

....شهوژپ 166 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مهدزیس سرد 

167 ترضح     تموکح  تدم  و  ورملق   اهدرواتسد ،
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...تموکح 168 ياهدرواتسد 

.ریگارف 168 تلادع  . 1

..ینامیا 170 یقالخا و  يرکف و  دشر  . 2

..یلدمه 170 داحتا و  . 3

..یناور 171 یمسج و  تمالس  . 4

..ناوارف 172 تکرب  ریخ و  . 5

.رقف 173 ندش  نک  هشیر  . 6

.رفک 175 يدوبان  مالسا و  تیمکاح  . 7

..یمومع 176 ّتینما  . 8

....شناد 177 شرتسگ  . 9

...تموکح 179 ياه  یگژیو 

..نآ 179 زکرم  تموکح و  ورملق 

...تموکح 181 تدم 

.ماما 183 یتموکح  هریس 

..یتازرابم 184 يداهج و  هریس 

.ماما 185 ییاضق  هریس 

.مالسلا 186 هیلع  ماما  یتیریدم  هریس 

.ماما 187 يداصتقا  هریس 

.ماما 188 یصخش  هریس 

..یمومع 189 تیلوبقم 

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :

...سرد 192 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 192 تالاوس 

..یشهوژپ 192 هعلاطم و  عبانم  یفرعم 

مهدراهچ سرد 

....تعجر 193

...تعجر 194

...تعجر 194 موهفم 

...تعجر 194 هفسلف 

..ینید 195 نوتم  رد  تعجر  هاگیاج 

...تایاور 196 نآرق و  رد  تعجر ،

...ترایز 198 هیعدا و  رد  تعجر 

...تعجر 198 ياه  یگژیو 

..ناگدننک 199 تعجر 

.مالسلا 200 مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  تعجر  . 1

.مالسلا 200 مهیلع  ءایبنا  هب  طوبرم  تایاور 

...سرد 202 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 202 تالاوس 

....شهوژپ 202 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مهدزناپ سرد 
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....تیودهم 203 ثحابم  یسانش  بیسآ 

...تیودهم 204 یسانش  بیسآ 

...طلغ 204 ياه  تشادرب 

.روهظ 206 لاجعتسا 

.روهظ 207 نامز  نییعت 

....صاخ 208 قیداصم  رب  روهظ  مئالع  قیبطت 

..يرورضریغ 208 ثحابم  حرط 

..نیغورد 209 نایعّدم 

...سرد 212 ياه  شسرپ 

..یشهوژپ 212 تالاوس 

....شهوژپ 212 هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

..ذخآم 213 عبانم و  تسرهف 
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همدقم

ریرحت هتـشر  هب  یگنـسنارگ  تاـفیلأت  اتـسار  نیا  رد  .تسا و  هدوب  حرطم  مالـسا  گـنهرف  هرتـسگ  رد  زاـبرید  زا  تیودـهم  عوـضوم 
رد نونکا  مه  هک  رگید  باتک  نارازه  ات  درذـگ ، یم  نآ  ندـش  هتـشون  زا  لاس  رازه  کـی  زا  شیب  هک  ییاـهباتک  زا  تسا ، هدـمآرد 

.تسا (1) دوجوم  اه  هناخباتک 

تاهبـش هب  خساپ  ای  یغیلبت و  یجیورت ، یملع ، یفدـه  يارب  دنتـسه و  دوخ  صاخ  قطنم  کبـس و  ياراد  اه  باتک  نیا  زا  مادـک  ره 
.دنا هتفای  فیلأت 

زکرم زاین  نیا  .دشاب  هتفای  شراگن  تیودـهم  ثحابم  شزومآ  فدـه  اب  هک  تسا  یباتک  دـیآ ، یمن  مشچ  هب  هعومجم  نیا  رد  هچنآ 
اب شنیرفآ » نیگن   » باتک اتسار  نیا  رد  .دنک  فیلأت  زاین  نیا  هب  ییوگخساپ  تهج  هب  یباتک  ات  تشاد  نآ  رب  ار  تیودهم  یـصصخت 

.دش هتشون  زکرم  نارگشهوژپ  شالت 

هدرتسگ زاین  هب  هجوت  اب  .تشادـن  یـشزومآ  ًالماک  یبیکرت  یلو  دوب  يا  هژیو  يدـنب  لصف  ياراد  هچرگ  باتک  نیتسخن  ياـه  پاـچ 
نآ هب  يدـنب و  لصف  ار  باتک  ددـجم  ، شرگن  اـب  اـت  دـش  نآ  رب  زکرم  هصرع ، نیا  رد  شزومآ  ترورـض  عوضوم و  نیا  هب  هعماـج 

.دهد یشزومآ  ناماس 

.ّتیودهم عجرم  ك.ر : اه  باتک  نیا  اب  ییانشآ  يارب  - . 1
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ناققحم نایفـسوی و  يدهم  روپ ، يرئاح  يدـهمدمحم  نایتسدالاب ، نیمادـمحم  نایاقآ : مالـسا  جـجح  نافلؤم ، زا  دراد  اج  نایاپ  رد 
ار ام  باتک  دیدج  شیاریو  نیودـت و  رد  هک  يروصن  اضردـمحم  يدمـص و  یلعربنق  یهدراوز ، يرکاش  ...ا  حور  نایاقآ : یمارگ ،

.میشاب هتشاد  ار  يرازگساپس  تیاهن  دندرک  يرای 

.دنزاس دنم  هرهب  دوخ  ياهدقن  اه و  ییامنهار  زا  ار  ام  هتشذگ  دننامه  دریگ و  رارق  رظن  لها  هجوت  دروم  تسا  دیما 

لیمکت يارب  دـنناوت  یم  نازیزع  .تسا  هدـش  نیودـت  ّتیودـهم  عوضوم  یتامدـقم  ياـه  هرود  رد  يریگ  هرهب  روظنم  هب  باـتک  نیا 
.دنیامرف هعجارم  تسا  هدناسر  پاچ  هب  ار  نآ  زکرم ، نیا  هک  ّتیودهم  همانسرد  باتک  هب  هرود  همادا  هنیمز و  نیا  رد  ثحابم 

مق هیملع  هزوح  تیودهم  تماما و  یصصخت  زکرم 
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تماما تایلک  تیودهم و  ثحابم  حرط  ترورض  لوا : سرد 

هراشا

: فادها

تیودهم ثحابم  ترورض  تیمها و  . 1

تیودهم ثحابم  حرط  ترورض  فلتخم  داعبا  اب  ییانشآ  . 2

ینید رکفت  رد  تیودهم  تماما و  هاگیاج  تخانش  . 3

: دئاوف

نآ فلتخم  داعبا  یسررب  موزل  تیودهم و  عوضوم  تیمها  هب  هجوت  . 1

ماما هب  یگتسباو  زاین و  ساسحا  . 2

ماما فاصوا  تخانش  . 3

: یشزومآ بلاطم 

تیودهم ثحابم  حرط  ترورض  . 1

حرط ترورض  داعبا  اب  ییانشآ  . 2

یعامتجا ب ) يداقتعا             فلا )

یخیرات د ) یسایس                   ج )

یگنهرف ه )

ماما هب  ناسنا  زاین  لئالد  . 3

ماما ياه  یگژیو  . 4

ماما ملع  فلا )
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ماما تمصع  ب )

ماما یعامتجا  تیریدم  ج )

ماما یقالخا  تالامک  د )

ماما ندوب  یباصتنا  . 5

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  عماج  نایب 
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تیودهم ثحابم  حرط  ترورض 

هراشا

نآ دراو  یفاک  ناوت  يوق و  هزیگنا  اب  ات  درک ، هجوت  نآ  یگتـسیاب  ترورـض و  هب  دیاب  نآ ، لئاسم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  یثحب  ره  رد 
.دش

: مینک یم  حرطم  ار  شسرپ  دنچ  ادتبا  رد  ور  نیا  زا 

؟ تسا يا  هیشاح  يروئت و  ًافرص  ای  تسا و  يدربراک  تیودهم ، ثحابم  ایآ  . 1

؟ دهد خساپ  وا  تاراظتنا  هب  دناوت  یم  تسا و  زورما  رشب  زاین  نآ  لئاسم  تیودهم و  زا  ثحب  ایآ  . 2

 ... و دنک ؟ یم  داجیا  ناملسم  ناسنا  یگدنز  رد  یلوحت  هچ  تیودهم  هب  داقتعا  . 3

يا هدیا  اهدرد و  نیکست  يارب  هدمآ و  دیدپ  ناهذا  رد  نامز  لوط  رد  هک  تسین  يا  هشیدنا  هیرظن و  لک ، حلـصم  ای  دوعوم  عوضوم 
.درب یپ  نآ  ترورض  هب  ناوت  یم  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هعیش  تیوه  هکلب  .دشاب  نامولظم  يرادلد  يارب 

: میزادرپب تیودهم  حرط  ترورض  هب  فلتخم  داعبا  رد  راصتخا ، روط  هب  هک  مینآ  رب  راتشون  نیا  رد 

يداقتعا دعب  .کی 

رب وا  يداقتعا  راتخاس  هب  دیدرت  یب  دـهد ، یم  ماجنا  لمع  نادـیم  رد  ناسنا  هک  ار  هچنآ  ینعی ، تسا ؛ یگدـنز  یلـصا  ناینب  داقتعا » »
.دـش دـهاوخن  یلد  ود  شزغل و  راتفرگ  لمع  هنحـص  رد  دـشاب ، مکحتـسم  حیحـص و  داقتعا  ياراد  ناسنا  رگا  ور  نیا  زا  .ددرگ  یم 

.تسا تفرعم  دهد ، یم  لکش  تسرد  داقتعا  هب  هک  يزیچ  نیرتمهم 

مهیلع يده  همئا  تماما  شخب  موادت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک ؛ دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  تفرعم  لیصحت  اب 
قیرط فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسا ، ادخ  لوسر  رهظم  ءایصوالا و  متاخ  یهلا ، ضیف  هطساو  وا  دنشاب ، یم  مالـسلا 

ادخ و تفرعم  هار  تایاور ، رد  هک  نانچ  تسا ؛ راگدیرفآ  هب  تفرعم 
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یم نانآ ، تسرد  تخانـش  دـنا و  یهلا  يامـسا  رهظم  نانیا  .تسا  هدـش  هتـسناد  موصعم  ناماما  ادـخ و  يایلوا  تخانـش  وا ، فاصوا 
.دشاب ادخ  تفرعم  قیرط  دناوت 

ره  (1) .هیلهاج » هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دنا هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یّنـس  هعیش و 
«. تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتخانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  هکنآ  لاح  دریمب و  سک 

: میشاب ماما  تفرعم  قیفوت  ناهاوخ  ات  میا  هدش  رومأم  اهاعد  زا  یخرب  رد 

تّجح رگا  ناسانـشب ، نم  هب  ار  دوخ  تّجح  ایادخ   ... (2) .ینید » نع  تللـض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کـتجح  ینفرع  مهللا  »
«. دش مهاوخ  هارمگ  منید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ 

رصع یلو  ترضح  سدقم  دوجو  داعبا  تخادرپ و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  تخانـش  هب  دیابن  راثآ ، همه  نیا  دوجو  اب  ایآ 
یلاح رد  میشاب ؟ هتشادن  یتسرد  حیحص و  تخانش  وا  هب  تبسن  میناوت  یم  هنوگچ  تخانش ؟ رتهب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

وا تماـما  تاـضویف  لومـشم  اـم  همه  و  دـنک ، یمن  مورحم  ار  مدرم  شیوـخ ، یهلا  ضیف  زا  زین ، تـبیغ  رـصع  رد  ترـضح  نآ  هـک 
؟ میتسه

یعامتجا دعب  .ود 

هتساوخ نیا  رگا  .تسا  هدوب  شخب  تداعـس  یعامتجا  یگدنز  کی  يوزرآ  رد  هتـسویپ  تفرگ ، رارق  نیمز  يور  هک  يزور  زا  رـشب 
، دوبن یبآ  ای   اذـغ  رگا  هک  روط  نامه  تسب ؛ یمن  شقن  يو  داهن  رد  يدـیما  وزرآ و  نینچ  زگره  تشادـن ، یجراـخ  ققحت  ناـکما 

 . ...دوبن مه  یگنسرگ  یگنشت و 

عامتجا هرکیپ  زا  يدیماان  سأی و  ندرب  نیب  زا  اهنآ ، نیرتمهم  دراد ، یناوارف  یعامتجا  راثآ  هک  تسا  يا  هشیدـنا رکف و  تیودـهم ،» »
کی يزور  هکنیا  هدید و  متـس  هدروخرـس و  رـشب  هب  شخب  ییاهر  یمایپ  نشور و  يا  هدنیآ  هب  يراودـیما  ینعی ، تیودـهم ؛ .تسا 

.دیشخب دهاوخ  ققحت  دنراد ، دیما  نادب  مدرم  هچنآ  دمآ و  دهاوخ  یهلا  درم 

یماظن دهد و  خساپ  لماک  روط  هب  وا  عورشم  ياه  هتـساوخ  هب  دناوت  یم  هک  یعامتجا  ماظن  اهنت  هک  دراد  یعطق  رواب  ناملـسم ، کی 
يابیز ماظن  دهد ، لکش  تلادع  قح و  ساسارب  ار 

ص 13، ج 5 ، يراخب ، حیحص  ك.ر : نومضم  نیا  هب  بیرق  ج 9 و  ص 409 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - . 1
ص 155. ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص 21 و 22 . ملسم ج6 ، حیحص 

ص 343 ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 337 و  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 2
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ینعی نیا ، .تفای  دهاوخ  ققحت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  روهظ  رصع  رد  نآ  لماک  لکش  هک  تسا  مالسا  یتموکح 
نادـب مه  یناملآ ) فوسلیف  نیبرام  ریظن   ) ناقرـشتسم زا  یخرب  یتح  هک  تسا  نشور  ردـق  نآ  هشیدـنا  نیا  .یگدـنز  طاشن و  دـیما ،

انامه دـشاب ]  ] يراگتـسر يراودـیما و  بجوم  دـناوت ] یم   ] هشیمه هک  مهم  رایـسب  یعامتجا  لـئاسم  هلمج  زا  : » تسا هدرک  حیرـصت 
« .تسا وا  روهظ  راظتنا  رصع و  تّجح  دوجو  هب  داقتعا 

هب دقتعم  هک  یناسنا  .دنک  یم  هدنز  اه  لد  رد  ار  دیما  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  سدقم  دوجو  هب  داقتعا  نیاربانب 
نآ هب  ار  شدوخ  هک  دـنک  یم  یعـس  ...دراد  دوجو  یمتح  نشور  ناـیاپ  کـی  دـناد  یم  نوچ  دوش ، یمن  دـیما  اـن  تسا ، لـصا  نیا 
هب نت  تامیالمان  اـه و  یتخـس  ربارب  رد  ور  نیا  زا  دراد و  نآ  ندیـشخب  ققحت  رد  یعـس  هکلب  دتـسیا  یمن  تکرح  زا  دناسرب (1) و 

.تسا تیودهم  هب  داقتعا  وترپ  رد  رشب  يارب  یعامتجا  دروآ  هر  نیرتگرزب  نیا  .دهد  یمن  تسکش 

یسایس دعب  .هس 

بلاـغ هدـیا  ود  زارد  ناـیلاس  .تسا  هدوب  یناـهج  هنحـص  رد  فلتخم  ياـه  تموـکح  اـه و  بتکم  تسکـش  دـهاش  هتـسویپ  خـیرات 
دیدـهت ار  ناهج   ... یمتا و ياه  حالـس  اـب  مسیلایـسوس  هدـنیامن  مسینومک  برغ و  یـسارکومد  لاربیل  هشیدـنا  هدـنیامن  مسیلاـتیپاک 

.تسا اهنآ  ياه  هدیا  اه و  همانرب  يدمآراکان  رب  لیلد  نیرتراکشآ  نیا  دندرک و 

نایلاس لوط  رد  یلو  .دوب  هداد  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  رـصاعم  ناـهج  یـسایس  هشیدـنا  راـکفا و  يداـمتم ، ناـیلاس  رکفت  ود  نیا 
یسارکومد لاربیل  هشیدنا  رد  دوجوم  ياهشلاچ  ناوت  یم  یتحار  هب  اریز  تسا  طوقس  لاح  رد  يرگید  هدرک و  طوقس  یکی  هتشذگ 

هک دراد  نآ  ناشن  همه  دـمآ ، دـیدپ  نآ  رد  يژولونکت و ...  یناور و  یتفرعم ، یقالخا ، ياـهنارحب  زا  هچنآ  .درک  هدـهاشم  ار  برغ 
.تسا نیگنس  تسکش  کی  راظتنا  رد  يروطارپما ، نیا 

؟ تسیچ اه  بارس  رگ  هراظن  لمع و  یب  ياهراعش  اه و  یماکان  زا  هتشگرس  هدناماو و  رشب  نیا  فیلکت  لاح 

رشب عقاو  هب  .تسا  ناهج  یسایس  هصرع  رد  دیدج  هاگن  حرط و  کی  هنشت  يزورما  رشب 

ای گرزب  لویـسیلور  زا  لـقن ) هب   ) ص 77 یهاشورـسخ ، يداه  دیـس  تنـس ، لها  هاگدـید  زا  دوعوم  يدـهم  یناهج و  حلـصم  - . 1
.هعیش بهذم  هفسلف  ناونع : تحت  صص 49 و 50 ، لصف 7 ، هینیسحلا ، هسایس 
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.تسا يودهم  هلضاف  هنیدم  حرط  طقف  دنک ، باریس  ار  وا  دناوت  یم  هچنآ  و  درب ، یم  رس  هب  هداعلا  قوف  شطع  کی  رد  زورما 

.دراد همانرب  حرط و  نآ  هرادا  ناهج و  يارب  هشیدنا  نیا  تسا و  یناهج  هشیدنا  کی  تیودهم ، هیرظن 

ياراد تموـکح  هصرع  رد  تیودـهم  تسا ، هشیدـنا  نیا  دـشاب ، رـصاعم  رـشب  يوگخـساپ  دـناوت  یم  هک  يا  هماـنرب  اـهنت  ور  نیا  زا 
.دشاب يدربهار  حرط  کی  ینید ، تموکح  يارب  رکف  نیا  دناوت  یم  یتح  و  تسا ، یشزرا  دنلب و  فادها 

هب ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  نانچ  دریگ ، یم  ناج  ناـهج  رـسارس  رد  یحالـصا  ياـه  تکرح  دوش ، نییبت  یبوخ  هب  تیودـهم  رگا 
.تفرگ لکش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  گرزب  بالقنا  يارب  بسانم  يرتسب  هنیمز و  ناونع 

یخیرات دعب  .راهچ 

ات هدش و  زاغآ  خـیرات  زا  ساسح  يا  هلحرم  رد  ور  نیا  زا  تسا ، تیمتاخ  توبن و  دادـتما  رد  تماما و  هلأسم  ياتـسار  رد  تیودـهم 
هیلع یلع  ماما  زا  تماما »  » یگنوگچ نیاربانب  .دوب  دـهاوخ  یقاـب  زین  رـشب  يویند  تاـیح  هظحل  نیرخآ  اـت  تسا و  هتفاـی  همادا  زورما 

( صاخ روطب   ) تیودهم و  ماع ) روطب   ) تماما هرابرد  ناناملسم  لمعلا  سکع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ات  مالـسلا 
.دیآ رامش  هب  مالسا  خیرات  ساسح  مهم و  تاعوضوم  زا  دناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  یخیرات  ثداوح  زین  و 

يدهم ترـضح  ندمآ  هب  یمارگ  ربمایپ  تاراشب  زا  ولمم  ینـس  هعیـش و  تایاور  تسا  ، هدوب  حرطم  خیرات  لوط  رد  تیودهم  هلأسم 
.تسا هدوب  ناوارف  راثآ  أشنم  مالسا  یخیرات  تایح  لوط  رد  يرواب  دوعوم  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

لثم ( ؛ تسا هدوب  تیودـهم  هشیدـنا  زا  رثأـتم  رـضاح  رـصع  خـیرات و  رد  یحالـصا  ياـه  تکرح  زا  يرایـسب  هک  تساـجنیا  بلاـج 
فرگـش ریثأت  یمالـسا  هعماج  رد  نانچ  نآ  يرواب  دوعوم  یحالـصا  تکرح  نادوس و )...  رد  ینادوس  يدـهم  رـصم ، رد  ناـیمطاف 

هب یمالسا  عماوج  رد  ار  مدرم  زا  يا  هدع  تیودهم  ياعدا  و  يدهم ، هژاو  زا  يرازبا  هدافتسا  اب  نارگ  هسیـسد  زا  یخرب  هک  تشاذگ 
.دندرک لوغشم  دوخ 
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یگنهرف دعب  .جنپ 

هراشا

راک .تسا  ترـضح  نآ  روهظ  رد  ریخأت  زا  يریگولج  تیودـهم و  گنهرف  شرتسگ  يزاس و  هنیمز  ناناملـسم ، ام  فیاـظو  زا  یکی 
: دراد زاین  روحم  دنچ  هب  تیودهم  هصرع  رد  یگنهرف  دعب  رد 

راظتنا يژتارتسا  نییبت  . 1

دبای یمن  ققحت  رما  نیا  ترـضح ، روهظ  ققحت  يارب  اه  ییاناوت  اهورین و  همه  يریگراک  هب  يرگن و  نـالک  ینعی  راـظتنا ؛ يژتارتسا 
نامزاس اب  ات  هتـشاداو  كرحترپ  لاعف و  همانرب  کی  هب  ار  دوخ  هدرک و  يرود  هنالعفنم  هماـنرب  هنوگ  ره  زا  هصرع  نیا  رد  هکنیا  رگم 

اریز  تشاد ؛ يرگن  هدنیآ  دیاب  هنیمز  نیا  رد  مزال  كرحت  يارب  .میبای  تسد  رظن  دروم  فادـها  هب  دوجوم  ناوت  اهورین و  همه  یهد 
.درک نیودت  یتسرد  همانرب  ناوت  یمن  هدنیآ  نشور  نییبت  نودب 

زا هار  هجیتن  رد  دریگب ، لکـش  هملک  یعقاو  يانعم  هب  راظتنا  ات  درک  هدافتـسا  هعماج  رد  دوجوم  ياـه  تیفرظ  ماـمت  زا  دـیاب  نینچمه 
.میوشن اتسیا  یفنم و  راظتنا  راتفرگ  دوش و  هتخانش  ههاریب 

یسانش بیسآ  . 2

تاقالم یطارفا  حرط  اب  دیابن  هنومن ، ناونع  هب  تشاد : اه  بیسآ  نیا  ّلح  رد  یعس  تخانش و  ار  ریذپ  بیـسآ  طاقن  درک  شالت  دیاب 
ان سأی و  راچد  يا  هدـع  تاقالم ، ققحت  مدـع  اب  هک  ارچ  درک ، هصالخ  تاقالم  رد  ار  تیودـهم  ساسا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  اـب 

.تخادرپ ماما  بضغ  رهق و  هفرط  کی  حرط  هب  ای  و  دنوش و ...  یم  يدیما 

مکاح هعماج  رد  يریذـپ و )...  ملظ  دـننام   ) تسردان ياه  هشیدـنا  دوشن و  فیرحت  راظتنا ، موهفم  میـشاب ، بقارم  یتسیاـب  نینچمه 
.ددرگن

یسانش نمشد  . 3

اب .دـنک  فیرحت  ار  نآ  ای  دریگب و  یمالـسا  هعماج  رد  ار  تیودـهم  رکفت  دـشر  يولج  ات  دـنک  یم  هدافتـسا  يا  هبرح  ره  زا  نمـشد 
! تسا نیمه  ینمشد  تیهام  اریز  درک ؛ بجعت  دیاب  دنکن  ار  راک  نیا  نمـشد  رگا  تیودهم و ،)...  تارمث   ) دش هتفگ  هچنآ  هب  هجوت 

.تفرگ ار  نآ  رد  فیرحت  بیرخت و  هنوگ  ره  يولج  تیودهم ، ثحابم  حیحص  تخانش  اب  دیشوک  دیاب 
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تماما هاگیاج  موهفم و 

عوضوم دـش  حرطم  یمالـسا  ياپون  هعماج  رد  هک  یثحب  نیرتمهم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  ناگرزب  یضعب  ءارآ  ساسا  رب  یهورگ  .دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  تفالخ و 
هیلع یلع  ماما  ترـضح ، نآ  نییعت  ربانب  ربمایپ  نیـشناج  هک  دندش  دـقتعم  رگید  هورگ  دـنتفریذپ و  ار  رکبوبا  تفالخ  ملـس ، هلآ و  و 

.دندیدرگ فورعم  عیشت )  ) هّصاخ هب  مود  هورگ  و  تعامج ) ّتنس و  لها   ) هّماع هب  لوا  هتسد  دعب  ياه  نامز  رد  .تسا  مالسلا 

ره هاگدید  رد  هکلب  تسین ؛ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  صخش  رد  اهنت  یّنس  هعیش و  فالتخا  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
.دنک یم  زیامتم  رگیدکی  زا  ار  بهذم  ود  نیا  هک  دراد  يا  هژیو  هاگیاج  موهفم و  ینعم و  ماما » ، » کی

.ددرگ راکشآ  اه  هاگدید  ِتوافت  ات  مینک  یم  یسررب  ار  تماما  ماما و  يانعم  عوضوم ، ندش  نشور  يارب 

هدهع هب  صخشم  يریـسم  رد  ار  هورگ  کی  یتسرپرـس  هک  تسا  یـسک  ماما »  » تسا و يربهر  ییاوشیپ و  ینعم  هب  تغل  رد  تماما » »
.تسا هدش  ریسفت  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  تماما  نید ، ملع  ِحالطصا  رد  .دریگ و  یم 

یم هرادا  یتسرپرـس و  نیملـسم  هعماـج  نآ  رذـگهر  زا  هک  تسا  یهلا ) یبصنم  هن  و   ) يویند یتیمکاـح  تماـما  ّتنـس ، لـها  رظن  هب 
دیاب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  زین ، نیملـسم  هعماج  دـنراد  یگرزب  اوشیپ و  هب  زاین  یتیعمج  ره  هک  اجنآ  زا  ددرگ و 
یلص ربمایپ  نیشناج  باختنا  تسا ، هدشن  میسرت  نید  رد  يا  هژیو  مسر  هار و  شنیزگ  نیا  يارب  نوچ  دنیزگرب و  يربهر  دوخ  يارب 

نیشیپ و هفیلخ  تیصو  ای  اهنآ  ناگرزب  ای  مدرم  تیرثکا  ءارآ  هب  عوجر  نوچمه  فلتخم  ياههار  زا  دناوت  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
.دشاب یماظن  هبلغ  اتدوک و  یتح  ای 

هک تسا  دـقتعم  دـناد  یم  تاقولخم  هب  وا  ضیف  هطـساو  قلخ و  نایم  رد  ادـخ  تّجح  ار  ماما  تّوبن و  همادا  ار  تماما  هک  هعیـش  یلو 
رطاخ هب  هدیا  نیا  .ددرگ  یم  یفرعم  یحو ، روآ  مایپ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  هک  تسا  یهلا  نییعت  هب  اهنت  ماما » »

یهلا و ماکحا  هدننک  نایب  هک  نیملسم  هعماج  ریدم  تسرپرس و  اهنت  هن  ار  ماما  هک  تسا  یعیـش  رکفت  رد  تماما  دنلب  عیفر و  هاگیاج 
عجرم ماما ، هعیش ، گنهرف  رد  رگید  نایب  هب  .دناد  یم  تداعس  هار  ربهار  میرک و  نآرق  رّسفم 
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يایند هرادا  يراد و  تموکح  هفیلخ ، هفیظو  اـهنت  هک  دـندقتعم  ّتنـس  لـها  هک  هنوگنآ  هن  تساـیند  نید و  شخب  ود  رد  مدرم  روما 
.دشاب مدرم 

ماما هب  زاین 

هچ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  نآرق و  دوجو  اب  هک  میهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  تساجب  اههاگدید ، ندش  نشور  زا  سپ 
؟ دراد دوجو  تسا  دقتعم  هعیش  هک  هنوگنآ  ینید  ربهر  ماما و  هب  يزاین 

: مینک یم  افتکا  هداس ، نایب  کی  هب  اهنت  ام  یلو  تسا  هدش  نایب  یناوارف  ياه  لیلد  ماما ، دوجو  ترورض  يارب 

ترـضح نید و  نیرخآ  مالـسا  ییوس ، زا  اریز  .تسا  زین  ماما »  » هب مدرم  زاین  رگنایب  دـنک ، یم  نایب  ار  ربمایپ  هب  زاین  هک  یلیلد  ناـمه 
زا .دشاب  تمایق  ات  رـشب  ياهزاین  مامت  يوگخـساپ  دیاب  مالـسا  نیاربانب ، تسادخ ، ربمایپ  نیرخآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نآ  حیـضوت  نییبت و  تسا و  هدرک  نایب  ار  یهلا  فراعم  ماکحا و  تایلک  لوصا و  میرک ، نآرق  رگید ، يوس 
اهزاین قباطم  نیملسم ، ربهر  ناونع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نشور  یلو  .تسا (1)  هدش  راذگاو  ملس  هلآ و  و 

وا نوچمه  هک  دـشاب  یقیال  نانیـشناج  وا  يارب  تسا  مزال  تسا و  هتخادرپ  یهلا  تایآ  نایب  هب  دوخ  نامز  یمالـسا  هعماج  تیفرظ  و 
ياهزاین دننک و  نایب  تسا ، هدومرفن  نییبت  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هچنآ  ات  دنـشاب  ادـخ  ملع  نارکیب  يایرد  هب  لصتم 

.دنیوگ خساپ  نامز ، ره  رد  ار  نیملسم  هعماج 

: تسا هدمآ  دنا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  یّنس  هعیش و  هک  یتیاور  رد 

...ًاَدبَا (2) يدَْعب  اُّولِضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِا  ام  یتَْرتِع ؛ ِهّللا َو  َباتِک  ِنیَلَقَّثلا  ُمُکیف  ٌكِرات  ّینِا  »

زا سپ  زگره  دـینزب  گنچ  ود  نیا  هب  یتقو  ات  متیب ، لها  نآرق و  مراذـگ : یم  یقاب  امـش  نایم  رد  اـهبنارگ  زیچ  ود  نم  هک  یتسار  هب 
« .دش دیهاوخن  هارمگ  نم 

.دوب دهاوخن  نآرق  رانک  رد  ربمایپ  ترتع  روضح  زا  یلاخ  ینامز  چیه  ثیدح ، نیا  قبط 

نآرق یقیقح  رّـسفم  نیبم و  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدـنام  اج  هب  ثاریم  نابهگن  مالـسلا ، مهیلع  ناماما  نینچمه 
نیا دریگن و  رارق  نانمشد  نازرو و  ضرغ  ِفیرحت  شوختسد  ادخ  نید  ات  دنتسه  میرک 

مدرم رب  ار  هچنآ  ات  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق [  [ رکِذ ام  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق  - . 1
هیآ 44. لحن ، هروس  ینک ؛» نایب  ناشیا  يارب  تسا  هدش  لزان 

ص 100. ج 2 ، راونالاراحب ، - . 2
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.دنام یقاب  هزیکاپ  كاپ و  تمایق ، ات  لالز  همشچرس 

اب هک  دراد  يا  هنومن  نینچ  هب  يّدـج  زاین  رـشب  تسا و  یناسنا  ِداعبا  همه  رد  یعماـج  يوگلا  لـماک ، ناـسنا  ناونع  هب  ماـما »  » هوـالعب
زا ینامـسآ  یبرم  نیا  ياه  ییاـمنهار  وترپ  رد  ددرگ و  تیبرت  تسوا  یناـسنا  لاـمک  روخ  رد  هک  هنوگنآ  وا ، تیادـه  يریگتـسد و 

.دنامب ظوفحم  ینوریب  ياه  ناطیش  دوخ و  شکرس  سفن  ياه  ماد  اه و  فارحنا 

: تسا ریز  حرش  هب  ماما  فیاظو  زا  یخرب  تسا و  یتایح  زاین  کی  ماما  هب  مدرم  زاین  هک  دش  نشور  الاب  بلاطم  زا 

( تموکح لیکشت   ) هعماج روما  هرادا  يربهر و 

؛ نآرق حیحص  نایب  فیرحت و  زا  ربمایپ  نیئآ  نید و  ظفح 

(1) مدرم ؛ يونعم  تیاده  سوفن و  هیکزت 

ماما ياه  یگژیو 

يزاتمم تیـصخش  تسا  رـشب  ياهزاین  يوگخـساپ  زین  نید و  تایح  موادـت  نماض  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  ییاه  یگژیو  يربهر ، ییاوشیپ و  يالاو  هاگیاج  بسانت  هب  هک  تسا 

.دنز یمن  رس  وا  زا  یهانگ  نیرتکچوک  هک  يا  هنوگ  هب  تمصع  هکلم  زا  يرادروخرب  يراگزیهرپ و  اوقت و 

يوگخساپ نیاربانب  .تسا  یهلا  ملع  هب  لصتم  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملع  زا  هک  شناد  ملع و 
.تسا يویند  ینید و  يونعم ، يدام و  ياه  هنیمز  مامت  رد  همه 

؛ تاجرد نیرتالاب  رد  یقالخا  يایاجس  لئاضف و  هب  یگتسارآ 

؛ ینید ياه  هزومآ  ساسا  رب  نآ  حیحص  تیریدم  يرشب و  هعماج  هرادا  ناوت 

دنوادـخ اهنت  تسا و  نوریب  مدرم  شناد  ناوت و  زا  يدرف  نینچ  باختنا  هک  تسا  یهیدـب  ماـما ، يارب  هدـش  داـی  تافـص  هب  هجوت  اـب 
نایاوشیپ و دناوت  یم  دوخ  تیاهن  یب  ملع  ببس  هب  هک  تسا 

رد یتح  فیاظو ، ریاس  یلو  تسا  نآ  طیارـش  اه و  هنیمز  هب  هتـسباو  موصعم  ماما  طـسوت  تموکح » لیکـشت   » هک تسا  ینتفگ  - . 1
رگید هتکن  .تسا  ینیع  سوملم و  مدرم ، نایم  رد  شراکـشآ  روضح  ماـما و  روهظ  ناـمز  رد  هچرگا  دریگ  یم  ماـجنا  تبیغ ، ناـمز 
ثحب رد  ماما » دوجو   » هب ملاع  هعومجم  ِزاین  اما  تساهنآ و  يونعم  تایح  رد  ماما  هب  مدرم  زاین  دـش  هتفگ  شخب  نیا  رد  هچنآ  هکنیا 

.دمآ دهاوخ  بیاغ » ماما  دئاوف  »
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يوـس زا  وا  ندوـب  بوـصنم  ماـما ، ياـه  یگژیو  نیرتـمهم  زا  نیارباـنب  .دـنیزگرب  ار  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نانیـشناج 
.تسادخ

: میهد یم  حیضوت  کی  ره  هرابرد  راصتخا  هب  اه ، یگژیو  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب 

ماما ملع 

نآ نیناوق  هب  دسانـشب و  دوـخ  ياـیاوز  یماـمت  رد  ار  نید  تسا  مزـال  دراد ؛ هدـهع  هب  ار  مدرم  يربـهر  ییاوـشیپ و  تمـس  هک  ماـما 
نییبت هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  هب  لماک  هطاحا  نآرق و  تایآ  ریـسفت  نتـسناد  اب  زین  دشاب و  هتـشاد  لماک  یهاگآ 

یهیدب .دنک  ییامنهار  هویـش  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  دهد و  خـساپ  فلتخم  تاعوضوم  رد  مدرم  تالاؤس  همه  هب  هتخادرپ و  نید  فراعم 
هب لاّصتا  هطـساو  هب  اهنت  یملع  هناوتـشپ  نینچ  دریگ و  رارق  اه  هدوت  هاگ  هیکت  دامتعا و  دروم  دناوت  یم  یملع  عجرم  نینچ  هک  تسا 
هللا یلـص  ربمایپ  یعقاو  نانیـشناج  ناماما و  ملع  تسا  دقتعم  هعیـش  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـناوت  یم  یهلا  ملع 

.تسا ییادخ  نارکیب  ملع  زا  هتفرگرب  ملس  هلآ و  هیلع و 

: دیامرف یم  قح  رب  ماما  ياه  تمالع  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1) .دنتسه » دنمزاین  مدرم  هچنآ  ره  وا و  یهاون  رماوا و  نوگانوگ و  ماکحا  ادخ و  مارح  لالح و  هب  تسا  درف  نیرت  هاگآ  ماما  »

ماما تمصع 

هب يوق  يا  هدارا  قیاقح و  هب  ملع  زا  هک  تسا  يا  هکلم  نآ  تسا و  تمـصع » ، » تماما یـساسا  طیارـش  ماما و  مهم  تافـص  زا  یکی 
تخانـش و رد  مه  ماما  .دـنک  یم  يراددوخ  ییاطخ  هانگ و  ره  باکترا  زا  ود ، نیا  زا  يرادروخرب  ببـس  هب  ماما  دـیآ و  یم  دوجو 

.دشاب یم  شزغل  زا  موصعم  یمالسا ، هعماج  دسافم  حلاصم و  صیخشت  رد  مه  اهنآ و  هب  لمع  رد  مه  ینید و  فراعم  نییبت 

: زا دنترابع  یلقع  ياه  لیلد  نیرتمهم  .دراد  دوجو  تایاور ،) نآرق و  زا   ) یلقن یلقع و  لئالد  ماما ، تمصع  يارب 

ینید تیادـه  فیرحت و  زا  نید  ظفح  تیلوئـسم  ماما  نوچ  .تسا  ماما  تمـصع  ورگ  رد  يرادـنید ، مسر  هار و  نید و  ظفح  .فلا 
مدع دییأت و  وا و  راتفر  هک  وا  نخس  اهنت  هن  دراد و  هدهع  هب  ار  مدرم 

ح 861. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  - . 1
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ظوفحم یـشزغل  ره  زا  نآ  هب  لمع  نید و  مهف  رد  دـیاب  سپ  .دراذـگ  یم  ریثأت  هعماج  راـتفر  رد  نارگید ، لـمع  هب  تبـسن  شدـییأت 
.دنک تیاده  حیحص ، هنوگ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ات  دشاب 

ياوشیپ رگا  لاح  .دنتـسین  اطخ  زا  نوصم  نآ ، يارجا  نید و  تخانـش  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  ماما  هب  هعماج  زاین  لـئالد  زا  یکی  .ب 
يوریپ رد  مدرم  دشابن ، موصعم  ماما  رگا  رگید  نایب  هب  دریگ !؟ رارق  اهنآ  لماک  دامتعا  دروم  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، نینچ  زین  مدرم 

دش (1). دنهاوخ  دیدرت  راچد  شتاروتسد ، همه  ماجنا  وا و  زا 

هک تسا  هدمآ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  .تسا  هرقب  هروس  هیآ 124  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  تلالد  ماما  تمصع  موزل  رب  زین  نآرق  زا  یتایآ 
زا میهاربا  ترـضح  هاـگنآ  .دومرف  اـطع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  زین  ار  تماـما  يـالاو  ماـقم  دـنوادخ  توـبن ، ماـقم  زا  سپ 

.دهد رارق  زین  وا  لسن  رد  ار  تماما  ماقم  هک  درک  تساوخرد  دنوادخ 

: دومرف دنوادخ 

تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  هیّرذ  زا  هتسد  نآ  صوصخم  تماما  بصنم  ینعی  دسر .» یمن  ناملاظ  ناراکمتـس و  هب  تماما )  ) نم دهع  »
.دنشابن ملاظ  هک 

ملظ ار  هانگ ) یهلا =(  تاروتسد  زا  زواجت  هنوگ  ره  زین  هتـسناد و  گرزب  ملظ  ار  ادخ  هب  كرـش  میرک ، نآرق  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح 
تماما ماقم  هتـسیاش  هدوب و  ملاـظ  قادـصم  هدـش ، یهاـنگ  بکترم  دوخ ، یگدـنز  زا  يا  ههرب  رد  سک  ره  تسا ، هدرمـش  سفن  هب 

.دوب دهاوخن 

هدوب و راک  هانگ  رمع  مامت  رد  هک  دوخ  هّیرذ  زا  هتسد  نآ  يارب  ار  تماما »  » مالسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  کش  نودب  رگید ، نایب  هب 
: دنام یم  یقاب  هتسد  ود  نیاربانب  .تسا  هدرکن  تساوخرد  دنا ، هدش  راکدب  سپس  هدوب و  راکوکین  زاغآ  رد  ای 

.دنا هدش  راکوکین  هدرک و  هبوت  سپس  هدوب و  راک  هانگ  زاغآ ، رد  هک  نانآ  . 1

.دنا هدشن  یهانگ  بکترم  هاگ  چیه  هک  اهنآ  . 2

.دراد صاصتخا  مود  هتسد  هب  اهنت  تماما »  » ماقم هکنیا  هجیتن  .تسا  هدرک  انثتسا  ار  لوا  هتسد  دوخ ، مالک  رد  دنوادخ 

اطخ زا  ظوفحم  زین  وا  رگا  دهد و  خساپ  ار  مدرم  زاین  ات  دوب  يرگید  ماما  لابند  هب  دیاب  دشابن  اطخ  زا  نوصم  ماما  رگا  هوالع  هب  - . 1
.تسا لطاب  یفسلف  رظن  زا  يرما  نینچ  تفای و  دهاوخ  همادا  تیاهن  یب  ات  نانچمه  هتشر  نیا  تسا و  مزال  يرگید  ماما  دشابن 
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ماما یعامتجا  ِتیریدم 

تیبرت يارب  تسا  مزـال  دراد  یناوارف  ریثأـت  وا  راـتفر  ناور و  حور و  رب  عاـمتجا  تسا و  یعاـمتجا  يدوـجوم  ناـسنا ، هک  اـج  نآ  زا 
نکمم یهلا ، تموکح  کی  لیکـشت  هیاس  رد  نیا  دیآ و  دیدپ  بسانم  یعامتجا  ياه  هنیمز  یهلا ، برق  يوس  هب  وا  دشر  حـیحص و 

یلص يوبن  ّتنـس  نآرق و  میلاعت  زا  هدافتـسا  اب  هدوب و  اراد  ار  هعماج  روما  هرادا  ناوت  دیاب  مدرم  ياوشیپ  ماما و  نیاربانب  .دوب  دهاوخ 
.دنک يزیر  یپ  ار  یمالسا  یتموکح  دمآ ، راک  رصانع  زا  يریگ  هرهب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

یقالخا تالامک  هب  ماما  یگتسارآ 

یلاع رد  ار  یقالخا  تالامک  همه  لباقم ، رد  هدوب و  رود  یقالخا  لئاذر  اه و  يدب  همه  زا  دـیاب  تسا  هعماج  ربهار  اوشیپ و  هک  ماما 
.دور یم  رامش  هب  دوخ  ناوریپ  يارب  وگلا  نیرتهب  لماک  ناسنا  ناونع  هب  وا  اریز  دشاب  اراد  نآ  ّدح  نیرت 

، نیرت عاجـش  نیرترابدرب ، نیرتراگزیهرپ ، نیرتاناد ...، وا  تسا : ییاه  هناشن  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
(1) تسا .» مدرم  ِنیرتدباع  نیرتدنمتواخس و 

زا شیپ  دـیاب  دوخ  نیاربانب  .تساه  ناسنا  تیبرت  میلعت و  یپ  رد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینیـشناج  ماـقم  رد  وا  هوـالعب 
.دشاب هتسارآ  یهلا  قالخا  هب  نامدرم ، زا  رتشیب  ناگمه و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دیاب دراـمگ و  تّمه  دوخ  میلعت  هب  نارگید  میلعت  زا  شیپ  هک  تسوا  رب  تسا  هداد  رارق  مدرم  ماـما  ار  دوخ  ادـخ [ رما  هب   [ هک یـسک 
.دنک (2) تیبرت  راتفگ  اب  هکنآ  زا  شیپ  دنک  تیبرت  دوخ  راتفر  هلیسو  هب  ار  نارگید 

ادخ يوس  زا  ماما  بصن 

یم یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  ربمایپ ، دریگ و  یم  ماجنا  وا  باختنا  ادخ و  روتـسد  هب  اهنت  ربمایپ  نیـشناج  ماما و  هعیـش ، هاگدـید  زا 
.دنرادن ار  رما  نیا  رد  تلاخد  قح  یهورگ  ای  درف  چیه  نیاربانب  .دنک 

ص 102. ج 4 ، رابخالا ، یناعم  - . 1
ح 850. باب 147 ، همکحلا ، نازیم  - . 2
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: هلمج زا  دراد  ییاه  لیلد  دنوادخ  يوس  زا  ماما  بصن  ترورض 

یم تیمکاح  نیا  تسا  یهیدب  .دننک  تعاطا  وا  زا  اهنت  دـیاب  همه  تسا و  دـنوادخ  زیچ  همه  رب  قلطم  مکاح  نآرق ، هدومرف  هب  .فلا 
باختنا ادخ  هلیسو  هب  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، .دوش  هداد  تحلصم  یگتـسیاش و  قباطم  یـسک  ره  هب  دنوادخ  يوس  زا  دناوت 

.دبای یم  تیالو  مدرم  رب  یهلا ، نییعت  هب  زین  ماما  ددرگ ، یم 

هک یـسک  نتخانـش  نتفای و  هک  تسا  نشور  .میدرک  نایب  ...و  ملع  تمـصع و  لیبق  زا  ار  ییاه  یگژیو  ماـما ، يارب  نیا  زا  شیپ  .ب 
ریذپ ناکما  تساهناسنا ، ناهن  راکـشآ و  هب  ياناد  هک  دنوادخ  هلیـسو  هب  اهنت  دشاب  هجرد  نیرت  یلاع  رد  مه  نآ  تافـص  نیا  ياراد 

.مداد (1) رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  دیامرف : یم  میهاربا  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  .تسا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  ابیز  عماج و  ینایب 

ماما و ماقم  هرابرد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  متـشه ، ياوشیپ  يابیز  ِنایب  زا  یـشخب  هک  تسا  بساـنم  راـتفگ  نیا  ناـیاپ  رد 
: میروایب تسوا  ياه  یگژیو 

ماقم و مدرم ، رگم  ...دـندرک  ینادان  تسا [  یباختنا  يرما  تماـما  هک  دـندرک  ناـمگ  دـندرک و  فـالتخا  تماـما  رما  رد  هک   [ اـهنآ »
!؟ دوش راذگاو  ناشیا  باختنا  رایتخا و  هب  هک  دشاب  اور  ات  دنناد  یم  ار  تما  نایم  رد  تماما  تلزنم 

اب مدرم  هک  تسنآ  زا  رت  فرژ  شقمع  رت و  عیفر  شناکم  رت و  یلاـع  شتلزنم  رت و  گرزب  شنأـش  رتـالاو و  شردـق  تماـما ، اـنامه 
...دنبایرد ار  نآ  دوخ  يارآ  اب  ای  دنسرب  نآ  هب  دوخ  لقع 

مالـسلا هیلع  میهاربا  هب  موس  هبترم  رد  یهّللا ) لیلخ  ماقم   ) ّتلُخ تّوبن و  هبتر  زا  دعب  لجوزع ، يادخ  هک  تسا  یماقم  تماما ، انامه 
ثاریم مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفالخ  ادخ و  تفالخ  تماما ، ...داد  صاصتخا 
...تسا نانمؤم  تّزع  ایند و  حالـص  نیملـسم و  ماظن  هیام  نید و  مامز  تماـما ، هک  یتسار  هب  .تسا  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و 

.تسا  ] تیالو نتفریذپ  و   [ ماما ببس  هب  اهزرم  ظفح  زین  ...و  داهج  جح و  هزور ، زامن ، ندش  لماک 

هیآ 124. هرقب ، هروس  - . 1
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یم اپ  هب  ار  یهلا  دودح  و  دنک [ یم  مکح  راگدرورپ ، یعقاو  مکح  قباطم  و   [ دنک یم  مارح  ار  وا  مارح  لالح و  ار  ادخ  لالح  ماما ،
.دنک یم  توعد  راگدرورپ  هار  هب  اسر  لیلد  وکین و  هظعوم  تمکح و  اب  هدرک و  تیامح  ادخ  نید  زا  دراد و 

ناگدید اه و  تسد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  قفا  رد  شدوخ  دریگ و  یم  ارف  ار  ملاع  شرون  هک  تسا  هدننک  عولط  دیشروخ  دننام  ماما 
رد اهریوک و  اهرهش و  ياههار  رد  اه و  یکیرات  تدش  رد  امنهار  هراتس  ناشخرد و  رون  نازورف ، غارچ  نابات ، هام  ماما ، .دسرن  وا  هب 

...تسا اه [ ینادان  اه و  هنتف  عاونا  زا  هدنهد  تاجن  و   [ اهایرد بادرگ 

.تسا گرزب  ياه  تبیـصم  رد  ناگدنب  هاگهانپ  کچوک و  دنزرف  هب  راکوکین  ردام  ینت و  ردارب  نابرهم و  ردـپ  هارمه و  سینا  ماما 
راد هناشن  ملح  يراد و  نتـشیوخ  هب  صوصخم و  شناد  هب  وا  .تسا  راـنک  رب  اـه  بیع  زا  كاـپ و  ناـهانگ  زا  هک  تسا  یـسک  ماـما 
هن .ددرگ  یمن  ربارب  وا  اب  يدنمـشناد  چـیه  دوش و  یمن  کیدزن  وا  تحاس )  ) هب یـسک  تسا و  شیوخ  راگزور  هناگی  ماـما ، ...تسا 

ماما باختنا  ای  دسانـشب و  ار  ماما  دـناوتب  هک  تسیک  سپ  ...دوش  یم  تفای  يدـننام  لثم و  وا  يارب  هن  دریگ و  یم  ار  وا  ياج  یـسک 
] اجنیا رد   [ .تسا هدـیدرگ  ناریح  نادرگرـس و  اه  لقع  هتـشگ و  مگ  اهدرخ  اـجنیا  رد   (1) تاهیه ! تاهیه  دـشاب !؟ نکمم  وا  يارب 

ياه تلیـضف  ای  نؤوش  زا  یکی  دنناوتب  هکنیا  زا  دنا  هدـنامرد  ناناد  نخـس  ...ّریحتم و  نامیکح  کچوک ؛ ناگرزب  رون ، یب  اه  هدـید 
(2) دننک »...!! یم  فارتعا  یناوتان  زجع و  هب  یگمه  نانآ  دننک و  فیصوت  ار  ماما 

.دوش یم  هدافتسا  راک  کی  نتسناد  دیعب  ندرمش و  رود  ینعم  هب  یبرع  رد  هملک  نیا  - . 1
ص 255. ح 1 ، باب 15 ، ج 1 ، یفاک ، - . 2
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سرد هصالخ 

.تسا يرورض  مهم و  يرما  کی  نآ ، داعبا  یسررب  يودهم و  فراعم  نییبت  تیودهم ، لیصا  هاگیاج  هب  هجوت  اب   o

.تسا ترورض  کی  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تخانش  ...تام »  نم  ثیدح « هب  تیانع  اب   o

.دنرگیدکی زا  ریذپان  ییادج  مه و  مزالم  ترتع  نآرق و  نیلقث » ثیدح «  دافم  قبط   o

.تسا ریذپان  هشدخ  مکحتسم و  داقتعا  کی  رضاح ، یح و  ماما  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  داقتعا   o

.تسا مزال  يرما  تیودهم ، تاعوضوم  نوماریپ  حرطم  تاهبش  هب  هجوت   o

نید لوصا  ءزج  یهلا و  بصنم  تماما  هعیـش ، داقتعا  رد  هک  تسا نیا  رب  تماما  باب  رد  یّنـس  هعیـش و  هاگدـید  یـساسا  تواـفت   o
.تسا یفرع  رما  يویند و  ماقم  کی  تماما  ّتنس  لها  رظن  زا  اما  تسا 

.تسا یناسنا  یلاع  تافص  یهلا و  ياه  شزرا  رگید  تیریدم و  تمصع ، ملع ، دننام : تالامک  هب  هتسارآ  مالسلا  هیلع  ماما   o
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دیهد حیضوت  ار  تیودهم  ثحابم  حرط  ترورض  فلتخم  داعبا  . 1

؟ دینک نایب  ار  تفالخ  تماما و  باب  رد  ّتنس  لها  اب  هعیش  هاگدید  نیداینب  توافت  . 2

؟ دیهد حرش  ار  ماما  هب  ناسنا  زاین  لیلد  هفسلف و  . 3

؟ تسا تابثا  لباق  هنوگچ  مالسلا  هیلع  ماما  ندوب  یباصتنا  موزل  تماما ، ماقم  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  . 4

؟ دیهد حیضوت  راصتخا  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تمصع  تابثا  لئالد  یفرعم و  ار  تمصع  هکلم  شیادیپ  أشنم  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دییامن نییبت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفرعم  هاگیاج  تیمها و  . 1

؟ دینک حیرشت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اب  نیلقث  ثیدح  طابترا  . 2

؟ دینک نییبت  ار  تّجح  هب  رارطضا  . 3

؟ دینک نایب  ار  یگنهرف  دعب  زا  تیودهم  فراعم  حرط  ترورض  . 4

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

مامالا هفرعم  بوجو  باب  راونالاراحب ج23  . 1

مامالا هفرعم  باب  هجحلا  باتک  یفاک ج1  . 2

يرکاش هللا  حور  تیودهم  ثحابم  حرط  ترورض  . 3

تیودهم يداقتعا  ینابم  هلاقم   1 هرامش راظتنا  همانلصف  . 4

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  تیودهم  تماما و  . 5

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  رثالا  بختنم  . 6
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هاگن کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مود : سرد 

هراشا

: فادها

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یلامجا  یفرعم 

: دئاوف

ترضح باقلا  هینک و  مان ، اب  یئانشآ  . 1

تدالو یگنوگچ  . 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  فاصوا و  اب  ییانشآ  . 3

: یشزومآ بلاطم 

: همدقم . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ردام  تیصخش  هچخیرات و  هب  یهاگن  فلا )

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تدالو  لحم  خیرات و  ب )

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تدالو  یگنوگچ  ج )

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ياه  هینک  باقلا و  مان ، . 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایصوصخ  لئامش و  . 3

یمسج تایصوصخ 

یحور تایصوصخ 

( روهظ تبیغ ، افتخا ، نارود   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یگدنز  ياه  هرود  . 4
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هاگن کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

هراشا

لاس 255 نابعـش  همین  هعمج ، مد  هدـیپس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیـشناج  نیمهدزاود  نایعیـش و  ماما  نیرخآ 
.دوشگ ناهج  هب  هدید  قارع ، ياهرهش  زا  یکی  ءارماس  رد  يدالیم [   868 يرمق ]  يرجه 

هب هتسیاش  ییوناب  ترضح ، نآ  راوگرزب  ردام  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  نایعیـش  مهدزای  ياوشیپ  وا ، یمارگ  ردپ 
هدوب و مور  روتارپما  رـسپ  عوشی »  » رتخد ترـضح  نآ  یتیاور ، قباطم  .تسا  فلتخم  تایاور ، وا  ِّتیلم  هرابرد  هک  دوب  سجرن »  » ماـن
دش و ناملسم  تفگش  یباوخ  یپ  رد  سجرن  تیاور  نیا  ربارب  .تسا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یـصو  نوعمـش »  » لسن زا  شردام 
هب رگید  یعمج  هارمه  داد و  رارق  دندوب  ناناملسم  اب  دربن  مزاع  هک  مور  هاپس  نایم  رد  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تیاده  هب 

.دروآ (1) ءارماس  هب  درک و  يرادیرخ  ار  وا  هک  داتسرف  ار  یسک  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  .دمآ  رد  مالسا  رکشل  تراسا 

هناخ رد  یتدـم  مالـسلا  اـهیلع  سجرن  ترـضح  هکنیا  تسا  هجوت  لـباق  مهم و  هچنآ  یلو  تسا (2)  هدـش  لقن  زین  يرگید  تاـیاور 
مارتحا دروم  تسا و  هتفرگ  رارق  ناـشیا  تیبرت  میلعت و  تحت  هدوب و  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  راوگرزب  نارهاوخ  زا  نوتاـخ  همیکح 

.تسا هدوب  مالسلا  اهیلع  همیکح  ناوارف 

و ملـس (3)  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  مـالک  رد  شیپ  اـه  لاـس  هـک  تـسا  ییوناـب  نآ  مالـسلا  اـهیلع  سجرن  ترـضح 
نیرتهب ناونع  هب  وا  زا  هتفرگ و  رارق  شیاتس  دروم   (5) مالسلا   هیلع  قداص  ماما  مالسلا (4) و  هیلع  نینمؤملاریما 

ص 132. ح 1 ، باب 41 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
ص 11. و ح 14 ، ص 22 ، ح 29 ، ج 5 ، راونالاراحب ، - . 2

ص 21. ح 7 ، ج 50 ، راونالاراحب ، - . 3
ص 470. ح 478 ، یسوط ، هبیغلا  - . 4

ص 21. ح 31 ، باب 33 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 5
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.تسا هدش  دای  نانآ  رورس  نازینک و 

( لیقص  ) لقیص هکیلم و  هناحیر ، نسوس ، دننام  يرگید  ياه  مان  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ردام  هک  تسا  ینتفگ 
.دش یم  هدناوخ  زین 

باقلا هینک و  مان ،

رد تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هینک  مان و  نامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هینک (1)  ماـن و 
.تسا هدش  یهن  روهظ ، ماگنه  ات  ناشیا  مان  ندرب  زا  تایاور  زا  یخرب 

بحاص رمالا ، بحاص  روصنم ، حـلاص ، فلخ  تّجح ، هللا ، هیقب  رَظتنم ، مئاق ، يدـهم ، زا : دـنترابع  ترـضح  نآ  روهـشم  ياـه  بقل 
.تسا يدهم »  » اه نآ  نیرت  فورعم  هک  رصع  یلو  نامزلا و 

.تسا راوگرزب  نآ  هرابرد  يا  هژیو  مایپ  رگنایب  اه ، بقل  نیا  زا  کی  ره 

دنا هدناوخ  مئاق »  » دـناوخ و یم  قح  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يا  هدـش  تیادـه  هک  اریز  دـنا  هتفگ  يدـهم »  » ار اه  یبوخ  ماما  نآ 
هک ارچ  دنا  هداد  بقل  هّللا » هیقب   » دنیوا و مدـقم  راظتنا  رد  ناگمه  هک  اریز  دـنا  هدـیمان  رَظتنم »  » درک و دـهاوخ  مایق  قح ، يارب  نوچ 

.تسا یهلا  هریخذ  نیرخآ  ادخ و  ياه  تجح  هدنامیقاب 

زا نوچ  تسا  روصنم »  » وا .تسادـخ  ءاـیلوا  يارب  هتـسیاش  نیـشناج  ینعم  هب  حـلاص » فلخ   » قلخ و رب  ادـخ  هاوگ  ینعم  هب  تّجح » »
نامزلا و بحاص   » .تسوا هدـهع  هب  یهلا  لدـع  تموکح  داجیا  رما  نوچ  تسا  رمألا » بحاـص   » دوش و یم  يراـی  راـگدرورپ  يوس 

.تسا نامز  هناگی  ياورنامرف  مکاح و  وا  هک  تسنآ  ینعم  هب  زین  رصع » یلو 

تدالو یگنوگچ 

دهاوخ مایق  يدهم »  » مان هب  وا  نادـناخ  زا  يدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ناوارف ، تایاور  رد 
نامه رد  هک  دندوب  نآ  یپ  رد  تایاور  نیا  زا  عّالطا  اب  یـسابع  رگمتـس  نایاورنامرف  .تخاس  دـهاوخ  نوگژاو  ار  متـس  ناینب  درک و 

یگدنز مالـسلا ، هیلع  داوج  ماما  نامز  زا  نیاربانب  .دنناسر  لتق  هب  ار  وا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تدالو  يادـتبا 
دیسر دوخ  جوا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد  تشگ و  هارمه  يرتشیب  ياه  تیدودحم  اب  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما 

هک يا  هنوگ  هب 

.نینبلا ّما  هّللادبعابا و  دننام : دوش  یم  عورش  ما »  » ای با »  » ظفل اب  هک  تسا  یمسا  - . 1
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نیرخآ دـّلوت  دـیاب  یطیارـش  نینچ  رد  تسادـیپ  .دوبن  یفخم  تموکح ، هاگتـسد  رظن  زا  راوگرزب  نآ  هناخ  هب  دـمآ  تفر و  نیرتمک 
ناـیرج زا  مهدزاـی  ماـما  ناـکیدزن  یتـح  لـیلد  نیمه  هب  .دوب  یم  نارگید  مشچ  زا  رود  هب  یناـهنپ و  رد  یهلا  دوعوم  قـح و  تّجح 

رد يرادراب  ياه  هناشن  زین ، دـّلوت  زا  شیپ  تعاس  دـنچ  ات  دـندوب و  عّالطا  یب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  تدـالو 
.دشن هدید  مهدزاود ، ماما  راوگرزب  ردام  نوتاخ  سجرن 

: تسا هدرک  تیاکح  نینچ  ار  تدالو  نایرج  مالسلا ، هیلع  داوج  ماما  یمارگ  رتخد  نوتاخ ، همیکح 

تسا و نابعش  همین  بش  هک  ارچ  شاب ! ام  دزن  راطفا  بشما  هّمع ! يا  : » دومرف داتسرف و  نم  لابند  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
: متفگ سجرن ! دومرف : تسیک ؟ وا  ردام  مدیسرپ : .درک  دهاوخ  راکشآ  ار  نیمز  يور  رب  دوخ  تّجح  نیرخآ [  [ بش نیا  رد  دنوادخ 
مدرک و مالس  مدش و  دراو  سجرن [ رب   [ سپ متفگ ! هک  تسا  نامه  نخس  دومرف : تسین ! ادیپ  وا  رد  يرادراب  هناشن  موش ! امش  يادف 
نم و يوناب  وت  هکلب  متفگ : تسا ؟ روطچ  امـش  لاح  نم  يوناب  تفگ : نم  هب  دروآ و  نوریب  ار  میاه  شفک  ات  دمآ  شیپ  وا  .متـسشن 

اطع يرسپ  وت  هب  لاعتم  دنوادخ  بشما  مرتخد ، متفگ : دییامرف ! یم  هچ  ناج  هّمع  تفگ : تفریذپن و  ارم  نخـس  ینم ! نادناخ  يوناب 
.درک ایح  دیشک و  تلاجخ  سپ  .دوب  دهاوخ  ترخآ  ایند و  رورس  هک  دیامرف  یم 

نآ متـساخرب و  بش [  [ زامن ِماجنا  يارب  بش  همین  ماگنه  مدیمرآ و  دوخ  رتسب  رد  مدرک و  راطفا  ءاشع ، زامن  زا  سپ  دـیوگ : همیکح 
تابیقعت  ماـجنا  زا  سپ  .دـهد  يور  شیارب  یقاـفتا  هکنآ  نودـب  دوب  هدـیباوخ  یمارآ [ هب   [ سجرن هک  یلاـح  رد  مدروآ  ياـج  هب  ار 
درازگ و بش [  [ زامن تساخرب و  دعب  یتاظحل  .دوب  باوخ  رد  نانچمه  وا  هک  نآ  لاح  مدش و  رادیب  ناساره  سپس  .مدیباوخ  زامن [ [

.دیباوخ

مدرک و هدـهاشم  ار  لّوا (1)  رجف  سپ  .متـسیرگن  نامـسآ  هب   ] هدـیپس  [ رجف يوجتـسج  رد  مدـمآ و  نوریب  دـهد : یم  همادا  هـمیکح 
هّمع يا  دروآرب : ادـن  دوخ  هاگیاج  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاگان  مداتفا ! کش  هب  سپ  .دوب  باوخ  رد  نانچمه  سجرن 

بارطضا اب  سجرن  هک  مدش  لوغشم  سی »  » و هدجس »  » ياه هروس  تئارق  هب  متسشن و  .تسا  کیدزن  تدالو [ رما ]  نکم ! باتش 

.دوش یم  هدید  قفا  رد  حبص  ناذا  زا  شیپ  یکدنا  هک  تسا  يدیفس  دوصقم  - . 1
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يا يرآ  تفگ : ینک ؟ یم  ساسحا  يزیچ  ایآ  داب [  وت  رب  ادخ  مان  [  (1) کیلع » هللا  مسا  : » متفگ متفر و  وا  دزن  تعرس  هب  .دش  رادیب 
ار سجرن  نم و  یفعـض  ماگنه  نیا  رد  .متفگ  وت  اب  هک  تسا  نامه  نیا  هک  راد  راوتـسا  ار  تلد  شاـب و  ّطلـسم  دوخ  رب  متفگ : هّمع !
! مدید هدجـس  لاح  رد  ار  وا  متـشادرب و  وا  يور  زا  ار  هماج  مدمآ و  دوخ  هب  هتفای [  ّدلوت  دازون  مرورـس ]  يادص  هب  سپ  .تفرگ  ارف 

! متفای هزیکاپ  الماک  ار  وا  متفرگ و  ششوغآ  رد 

تفرگ و ششوغآ  رد  ...مدرب  يو  دزن  ار  وا  روایب ! نم  دزن  ار  مرسپ  هّمع ! يا  : » داد ادن  ارم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ماگنه  نیا  رد 
لوسر ادمحم  ّنا  دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  : " دومرف دوشگ و  نخـس  هب  بل  سپ  وگب ! نخـس  مرـسپ  دومرف :

يرکسع ماما  .داتسیا  زاب  نتفگ  نخس  زا  دیسر و  شردپ  مان  هب  ات  داتسرف  دورد  مالسلا  مهیلع  ناماما  نینمؤملاریما و  رب  سپـس  هللا .»"
....دنک مالس  وا  رب  ات  ربب  شردام  دزن  هب  ار  وا  هّمع  يا  دومرف : مالسلا  هیلع 

لجع يدهم  ماما   ) میالوم ات  مدز  رانک  ار  هدرپ  مدرک و  مالس  ترـضح  رب  متفر و  مهدزای  ماما  دزن  هب  زور  نآ  يادرف  دیوگ : همیکح 
هچ نم  يالوم  يارب  موش ! امـش  يادف  مدیـسرپ : شراوگرزب  ردـپ  زا  ور  نیا  زا  مدـیدن  ار  وا  یلو  منیبب  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا 

هیلع یـسوم  یـسوم ، رداـم  هک  مدرپس  ییادـخ )  ) یـسک نآ  هب  ار  وا  هّمع ! يا  دـنداد : خـساپ  ترـضح  نآ  تسا ؟ هداد  يور  یقاـّفتا 
.درپس وا  هب  ار  مالسلا 

ار مرورـس  نم  روآ ! نم  دزن  ار  مدـنزرف  دوـمرف : ماـما  .متـسشن  مدرک و  مالـس  مدـمآ و  دیـسر  ارف  مـتفه  زور  نوـچ  دـیوگ : هـمیکح 
مرکا و ربمایپ  رب  دورد  دـنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  زا  سپ  دوشگب و [  بل  دازون ]  يوگب ! نخـس  مدـنزرف ! دومرف : ماما  ...مدروآ 

: دومرف توالت  ار  تایآ  نیا  شراوگرزب  ناردپ 

ِیف ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  َنیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَا َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْالا َو  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدـیُرن  َو  ِمیحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ))
(3)؛ .َنوُرَذْحی (2) )) اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُجَو  َناماهَو  َنْوَعِْرف  يُِرنَو  ِضرالا 

رارق نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میدرک  هدارا  ام  .ناـبرهم و  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
دنتـشاد میب  لیئارـسا [ ینب  اهنآ =]  زا  ار  هچنآ  شنایرکـشل ، ناماه و  نوعرف و  هب  میزاس و  اجرب  اـپ  نیمز  رد  ار  ناـشتموکح  میهد و 

« .میهد ناشن 

.داب رود  وت  زا  الب  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  هلمج  نیا  - . 1
تایآ 5 و 6. صصق ، هروس  - . 2

ص 143. ح 1 ، باب 42 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 3
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تایصوصخ لیامش و 

يدهم ترضح  فاصوا  لیامش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایاور  رد 
: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ینیب تشرد ، هایـس و  شنامـشچ  هدیـشک ، یلاله و  شناوربا  هدنبات ، دنلب و  شا  یناشیپ  نوگمدنگ ، ناوج و  شا  هرهچ  راوگرزب  نآ 
رثا نوچ  يرثا  شا  هناش  نایم  رد  نیکشم و  یلاخ  ماما ، نآ  تسار  هنوگ  رب  .تسا  هداشگ  قاّرب و  شیاه  نادند  ابیز و  هدیشک و  شا 

.تسابرلد بسانتم و  شکرابم  مادنا  دوش و  یم  هدید  تّوبن 

: تسا رارق  نیا  زا  هدیدرگ ، نایب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد  هک  فیرش  دوجو  نآ  ياه  یگژیو  زا  یضعب 

ناگمه دمآرس  ترـضح  نآ  .تسا  يراکوکین  تلادع و  يرابدرب ، ربص و  یتسیز ، هداس  دهز و  يراد ، هدنز  بش  تدابع و  لها  وا 
یجنم گرزب ، یبالقنا  یناهج ، ربهر  داهج ، ماـیق و  لـها  وا  .تسا  یکاـپ  تکرب و  راـس  همـشچ  شنینزاـن  دوجو  شناد و  ملع و  رد 

اهیلع ارهز  همطاف  دالوا  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رابت  زا  ینارون  دوجو  نآ  .تسا  تیرشب  دوعوم  حلـصم  ییاهن و 
تـسد رد  ار  ربمایپ  مچرپ  دـنز و  هیکت  هبعک  رب  روهظ  ماگنه  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  لسن  زا  دـنزرف  نیمهن  مالـسلا و 
دنادرگ داد  ینابرهم و  زا  رپ  ار  ناهج  دـنک و  يراج  یتیگ  رـسارس  رد  ار  دـنوادخ  ماکحا  هدـنز و  ار  ادـخ  نید  دوخ  مایق  اب  دریگ و 

.دشاب (1) هدش  دادیب  روج و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ 

: تسا بیشن  زارفرپ و  هرود  هس  لماش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یگدنز 

.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  نامز  ات  تدالو  زاغآ  زا  ترضح  نآ  یناهنپ  یگدنز  افتخا : هرود  . 1

همادا دـنک ، روهظ  دـنوادخ  هدارا  هب  هک  نامز  ره  ات  هدـیدرگ  عورـش  مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  تداهـش  ماـگنه  زا  تبیغ : نارود  . 2
.تفای دهاوخ 

درک و دـهاوخ  روهظ  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  ناهج ، راـگدرورپ  تساوخ  هب  تبیغ و  نارود  ندـش  یط  زا  سپ  روهظ : رـصع  . 3
لجع رـصع  ماما  زا  دناد و  یمن  ار  رَظتنم  دوعوم  نآ  روهظ  نامز  سک  چـیه  .دومن  دـهاوخ  اه  ییابیز  اه و  یبوخ  زا  راشرـس  ار  ایند 

.دنتسه (2) وگغورد  دننک ، نییعت  ار  ینامز  روهظ ، يارب  هک  اهنآ  هدش ، تیاور  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

ات 383. زا ص 239  مود ، لصف  رثالا ، بختنم  - . 1
ص 542. ش 344 ، ج 2 ، جاجتحا ، - . 2
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سرد هصالخ 

زور هعمج  هاگحبص  رد  سجرن  مان  هب  يردام  زا  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  دنزرف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  . o 1
.دوشگ  ناهج  هب  مشچ  ارماس  رد  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعش   15

.تسا فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   » ترضح فورعم  بقل  تسا و  ادخ  لوسر  دننامه  ترضح ، هینک  مان و  . o 2

مـشچ زا  ترـضح  تدالو  هیـضق  سوسحمان و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  لـمح  نارود  یهلا  تمکح  هب  اـنب  . o 3
.تسا هدوب  یفخم  نارگید 

.تسا هدش  رکذ  تایاور  رد  ترضح  یمسج  تایصوصخ  فاصوا و  يرهاظ و  لئامش  . o 4

هرود ارغص و  تبیغ  هلاس  داتفه  هرود  ءافتخا ، هلاس  جنپ  هرود  لماش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یگدنز  نارود  . o 5
.تسا يربک  تبیغ  ینالوط 
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دیئامن نایب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یمارگردام  تیصخش  بسن و  مان ، . 1

؟ دیئامن رکذ  ار  ترضح  روهشم  باقلا  زا  دروم  تشه  . 2

؟ دیهد حیضوت  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  هیضق  ندوب  یفخم  لیلد  . 3

؟ دینک نایب  ًالامجا  ار  نوتاخ  همیکح  نابز  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تدالو  نایرج  . 4

؟ دیهد حیضوت  نآ ، یخیرات  عطاقم  نییعت  اب  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  یگدنز  نارود  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دینک نایب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تدالو  تابثا  لیالد  . 1

؟ دیهد حیضوت  ار  اربک  تبیغ  نارود  رد  ترضح  مان  رکذ  مکح  . 2

نمشد تیساسح  هب  هجوت  اب  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  طسوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یفرعم  ياه  هویـش  . 3
؟ دینک حیرشت 

؟ دینک نایب  ار  ارغص  تبیغ  هناتسآ  رد  هعیش  يرکف  یعامتجا و  یسایس ، تیعضو  . 4

؟ دییامن یسررب  یخیرات  تایاور  ساسارب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ردام  ّتیلم  . 5

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

یسوط خیش  هبیغلا  . 1

ردص دمحم  دیس  ارغص  تبیغ  خیرات  . 2

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  رثالا  بختنم  . 3

نایمیلس ج1 دارمادخ  تیودهم  همانسرد  . 4

نیسح مساج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  . 5

قودص ج2. خیش  نیدلا  لامک  . 6
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...و ییاقآدیسروپ  تبیغ  رصع  خیرات  . 7

هرامش 1و2 راظتنا  همانلصف  . 8

ینیوزق مظاکدمحم  روهظ  ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 9
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ترضح نتسیز  ناهنپ  افتخا و  نارود  موس : سرد 

هراشا

: فادها

شدنزرف یفرعم  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسع  ماما  ياهشالت  هب  هجوت  . 1

نایعیش هب  ادخ  تّجح  نیرخآ  یفرعم  ياهراکهار  تخانش  . 2

: دیاوف

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  تدالو  مالعا  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  ندش  صخشم  . 2

نایعیش داقتعا  تیبثت  . 3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یئافتخا  یگدنز  یکدوک و  نارود  اب  یئانشآ  . 4

: یشزومآ بلاطم 

نایعیش هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یفرعم  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تامارک  تازجعم و  . 2

نایعیش تالاؤس  هب  ییوگخساپ  . 3

یعرش تاهوجو  يدام و  يایاده  تفایرد  . 4

شراوگرزب ردپ  هزانج  رب  زامن  . 5
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مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  ات  دوعوم  تدالو  زا 

هراشا

اه نآ  زا  یشخب  هب  هک  تسا  یّمهم  رایسب  تاکن  هدنرادرب  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یگدنز  زا  هرود  نیا 
: دوش یم  هراشا 

نایعیش هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یفّرعم 

تّجح نیرخآ  تخانش  رد  نایعیش  هک  دوب  نآ  میب  تفرگ  ماجنا  یناهنپ  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تدالو  هک  اج  نآ  زا 
هعیش ناگرزب  زا  یهورگ  هب  ار  دوخ  دنزرف  ات  تشاد  هفیظو  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  .دنیآ  راتفرگ  یهارمگ  هابتـشا و  هب  راگدرورپ 
نمض بیترت  نیدب  دنناسرب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  رگید  هب  ار  وا  تدالو  ربخ  زین  نانآ  ات  دنک  یفرعم  دامتعا  دروم  دارفا  و 

.ددرگن قح  ریفس  نیرخآ  نآ  دوجو  هّجوتم  زین  يدیدهت  راوگرزب ، نآ  یفرعم 

: دیوگ یم  تسا  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  هژیو  ناوریپ  هعیش و  ناگرزب  زا  هک  قاحسا » نب  دمحا  »

ینخـس هک  نآ  زا  شیپ  یلو  منک ؛ لاؤس  وا  زا  سپ  ماما  دروم  رد  متـساوخ  یم  مدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ 
ات تسا و  هتـشاذگن  یلاخ  دوخ  تّجح  زا  ار  نیمز  هدـیرفآ ، ار  مدآ  هک  نامز  نآ  زا  لاعتم  يادـخ  اـنامه  دـمحا ! يا  : » دومرف میوگب 

هدیراب و ناراب    ] وا دوجو  تکرب  هب    [ دوش و یم  هتـشادرب  نیمز  لها  زا  الب  ادـخ ، تّجح  هطـساو  هب  درک ! دـهاوخن  نینچ  زین  تمایق 
« .دیآ یم  نوریب  ینیمز  ياه  هرهب 

!؟ تسیک امش  زا  سپ  نیشناج  ماما و  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع 

رب دیـشخرد  یم  مامت  هام  دـننامه  شیور  هک  هلاس  هس  يرـسپ  هک  یلاح  رد  تشگزاب  تفر و  هناخ  نورد  هب  باتـش  اـب  ترـضح  نآ 
وت هب  ار  مرـسپ  نیا  يدوبن ، یمارگ  وا  ياه  تّجح  لاـعتم و  يادـخ  دزن  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  : » دومرف تشاد و  شیوخ  شود 

انامه مداد ! یمن  ناشن 
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هدش رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  تسادـخ و  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  وا 
« .دشاب

!؟ ددرگ مارآ  نآ  هب  مبلق  هک  تسه  يا  هناشن  ایآ  نم ! رورس  متفگ :

: تفگ ناور  یبرع  نابز  هب  دوشگ و  نخس  هب  بل  كدوک ، نآ  ماگنه [ نیا  رد  [

نب دـمحا  يا  تفرگ ؛ مهاوخ  ماقتنا  ادـخ  نانمـشد  زا  هک  متـسه  نیمز  رد  هللا  هیقب  نم  ...ِِهئادـْعَا  ْنِم  ُمِقَْتنُملاو  ِهِضْرَا  یف  ِهّللا  ُهیَقب  انَا  »
!!« شابم هناشن  یپ  رد  ینیب  یم  دوخ  مشچ  اب  هک  نیا  زا  سپ  قاحسا ،

....مدش (1) نوریب  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  زا  ینامداش  اب    ] نانخس نیا  ندینش  زا  سپ ]  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 

: دننک یم  لقن  هعیش  ناگرزب  زا  رگید  نت  دنچ  نامثع (2) و  نب  دمحم  نینچمه 

امش و ماما  نیا  نم ، زا  سپ  : » دومرف داد و  ناشن  ام  هب  ار  شدنزرف  ترـضح ، نآ  .میدمآ  درگ  مهدزای  ماما  دزن  نایعیـش  زا  رفن  لهچ 
زا سپ  هک [  دینادب  دـش و ]  دـیهاوخ  كاله  هک  دـیوشن  هدـنکارپ  دوخ  نید  رد  نم  زا  دـعب  دـیرب و  نامرف  وا  زا  .تسا  نم  نیـشناج 

(3) ....دید » دیهاوخن  ار  وا  زورما 

نتـشک نآ  تسا و  دازون  يارب  نداد  همیلو  ندرک و  هقیقع  هدش ، شرافـس  ياه  ّتنـس  ینید و  ياه  همانرب  زا  یکی  هک  تسا  ینتفگ 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  .دراد  ناوارف  ریثأت  دنزرف  رمع  لوط  یتمالـس و  يارب  هک  تسا  مدرم  زا  یهورگ  هب  نداد  ماعط  دنفـسوگ و 
ياه هورگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوکین  ّتنـس  نیا  هب  لـمع  نمـض  اـت  درک (4)  هقیقع  شدـنزرف  يارب  اهراب  مالـسلا 

.دزاس هاگآ  مهدزاود  ماما  تدالو  زا  ار  نایعیش  زا  يرایسب 

: دیوگ میهاربا  نب  دمحم 

« دـمحم  » مدـنزرف هقیقع  زا  نیا  : » دومرف داتـسرف و  يا  هدـیرب  رـس  دنفـسوگ  دوخ ، نایعیـش  زا  یکی  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
(5) .تسا »

ص 80. ح 1 ، باب 38 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
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.دمآ دهاوخ  وا  لاح 
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تامارک تازجعم و 

، تبیغ نارود  زا  شیپ  دلوت و  نیتسخن  ياه  لاس  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یگدنز  یندناوخ  ياهزارف  زا  یکی 
، یهلا گرزب  تیآ  نآ  تایح  زا  شخب  نیا  الومعم  تسا و  هتفرگ  ماجنا  ترضح ، نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  ییاه  تمارک  اه و  هزجعم 

.تسا هدش  عقاو  تلفغ  دروم 

: میروآ یم  ار  اه  نآ  زا  هنومن  کی  اهنت  ام 

: دیوگ يروباشین  دمحا  نب  میهاربا 

تدش هب  درک  ارم  نتشک  دصق  .تشاد [ ناوارف  هقالع  نایعیـش ، نتـشک  هب  دوب و  رگمتـس  ییاورنامرف  هک  ، [ فوع نبورمع  هک  ینامز 
ماما هناخ  بناـج  هب  ور  هدرک و  یظفاحادـخ  دوخ  ناتـسود  نادـناخ و  اـب  سپ  .تفرگ  ارف  ار  مدوجو  همه  تشحو  مدـش و  كاـنمیب 

، مدش دراو  ماما  هناخ  هب  نوچ  .مزیرگب  نآ  زا  سپ  هک  متشاد  رظن  رد  منک و  عادو  زین  ناشیا  اب  ات  مدرک  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
يامیس رون  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دیشخرد  یم  مهدراهچ  بش  دننام  شیور  هک  مدید  يرسپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رانک  رد 

.منک شومارف   ] رارف هب  میمصت  ندش و  هتشک  زا  سرت  ینعی   [ متشاد رطاخ  رد  ار  هچنآ  دوب  کیدزن  متشگ و  ناریح  وا 

رود وـت  زا  ار  وا  ّرـش  لاـعتم ، يادـخ  يدوز  هب  تسین ! نتخیرگ  هب  يزاـین  میهاربا ، يا  : » تفگ نم  هب  كدوـک [ نآ  ماـگنه  نـیا  رد  [
!« درک دهاوخ 

ماـما دـهد !؟ یم  ربخ  نم  نورد  زا  هک  تسیک  رـسپ  نیا  موش ! امـش  يادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هب  دـش ، رتشیب  متریح 
....تسا نم  زا  سپ  نیشناج  نم و  دنزرف  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع 

.متـشاد دامتعا  مدوب ، هدینـش  مهدزاود ، ماما  زا  هچنآ  هب  مدوب و  راودیما  دنوادخ  فطل  هب  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  دـیوگ : میهاربا 
.داد (1) تراشب  فوع ، نب  ورمع  ندش  هتشک  هب  ارم  میومع  دعب ، يدنچ 

تالاؤس هب  ییوگ  خساپ 

ياه خـساپ  نوگانوگ ، دراوم  رد  نایعیـش  تالاؤس  هب  یگدـنز ، زاغآ  ياه  لاس  نامه  رد  تماما ، نامـسآ  ناـشخرد  هراتـس  نیرخآ 
: مینک یم  لقن  راصتخا  هب  ار  یتیاور  هنومن  يارب  .درک  یم  مهارف  ار  نانآ  رطاخ  شمارآ  یمرگلد و  داد و  یم  هدننک  عناق  مکحم و 

ص 700. لصف 7 ، ج 3 ، هادهلا ، تابثا  - . 1
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تالاؤس و حرط  يارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لیکو  یمق  قاحسا  نب  دمحا  هارمه  هب  هعیش  ناگرزب  زا  یمق  هللادبع  نب  دعس 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  رادید  نیا  نایرج  وا  .دوش  یم  بایفرش  مهدزای  ماما  رضحم  هب  اه  نآ  خساپ  تفایرد 

ماگنه نیا  رد  نک »! لاؤس  ممـشچ  رون  زا  : » دومرف درک و  هراشا  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  منک ، لاؤس  متـساوخ  نوچ 
 ] نآرق هعطقم  فورح  زا  « [ صعیهک  » زا دوـصقم  مدیـسرپ : نـک ...! لاؤـس  یهاوـخ  یم  هـچ  ره  : » دوـمرف هدرک  نـم  هـب  ور  كدوـک 

يارب ار  نآ  سپس  هتخاس و  هاگآ  نآ  زا  ار  ایرکز  دوخ  ربمایپ [ و   [ هدنب دنوادخ  .تسا  یبیغ  ياهربخ  زا  فورح  نیا  دومرف : تسیچ ؟
مان ات  تساوخ  شراگدرورپ  زا  مالسلا  هیلع  ایرکز  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتساد  .تسا  هتفگ  زاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

ایرکز .داد  دای  وا  هب  ار  اه  مان  نآ  داتـسرف و  ورف  وا  رب  ار  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لاعتم  دنوادخ  .دزومایب  وا  هب  ار  ابع [ لآ   [ نت جنپ  ياه 
هودـنا و دروآ  یم  نابز  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   ] سدـقم ياه  ماـن   [ نوچ

يزور .دـش  یم  توهبم  تفرگ و  یم  ار  شیولگ  ضغب  درک ، یم  دای  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  دـش و  یم  فرطرب  شیراـتفرگ 
نیـسح نوچ  موش و  یم  مارآ  لد  هدـش و  تحار  میاه  ینارگن  اه و  هودـنا  زا  منک  یم  دای  ار  رفن  راهچ  نآ  یتقو  ارچ  اهلاراب  تفگ :

درک و هاگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناتـساد  زا  ار  وا  دنوادخ  دوش !؟ یم  دنلب  ما  هلان  يراج و  مکـشا  مروآ ، یم  دای  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
هک دـیزی »  » مان زا  هیانک  ءای »  » و وا [  [ نادـناخ تکاله  زمر  ءاـه »  » ـالبرک و زمر  فاـک » ]. » تسا ناتـساد  نیا  زمر  « [ صعیهک : » دومرف

تماقتسا ربص و  هناشن  داص »  » دراد و وا  یگنشت  شطع و  هب  هراشا  نیع »  » دشاب و یم  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  تبـسن  هدننکافج 
« ....تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ دنا هدش  عنم  دوخ  يارب  ماما  ندیزگرب  زا  مدرم  ارچ  نم ! يالوم  يا  متفگ :

هب هجوت  اب  : » دومرف دنک .[ حالصا  ار  هعماج  هک   [ حلصم ماما  متفگ : دسفُم »؟ ماما  ای  تسا  حلصم  ماما  ندیزگرب [ وت  دوصقم  : »[ دومرف
هک درادـن  لاـمتحا  اـیآ  یهاـبت ، داـسف و  هب  اـی  دـشیدنا  یم  یتـسرد  حالـص و  هب  هک  تسین  هاـگآ  يرگید  نورد  زا  سکچیه  هکنیا 

(1)و (2) .تسا » نیمه  ّتلع ، : » دومرف .دراد  ناکما  يرآ ، متفگ : دشاب »؟ يراکهبت ) لها  و   ) دِسفُم مدرم ، هدیزگرب 

هب دنا و  هدرک  نایب  زین  يرگید  ّتلع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تیاور ، همادا  رد  هک  تسا  ینتفگ 

ص 190. ح 21 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
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.دش يراددوخ  اه  نآ  نایب  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  دنا  هدومرف  خساپ  مه  رگید  تالاؤس 

يّدام يایاده  تفایرد 

ناراوگرزب نآ  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  يارب  یلام  تابجاو  يّدام و  يایاده  نداتسرف  نایعیـش ، ياه  همانرب  زا  یکی 
.دندرک یم  زاین  عفر  هعماج  نادنمزاین  زا  اه ، نآ  نتفریذپ  زا  سپ 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  لیکو  زا  یکی  قاحسا  نبا 

ترضح لاسدرخ  دنزرف  لاح  نآ  رد  .منک  میدقت  ترضح  نآ  هب  ات  مدرب  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  رـضحم  هب  ار  نایعیـش  زا  یلاوما  »
: دومرف هدرک  دوخ  دنزرف  هب  ور  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  .تشاد  روضح  ماما  رانک  رد  دیـشخرد  یم  مامت  هام  دننام  هک  يا  هرهچ  اب 

يایاده هب  ار    ] دوخ كاپ ]  ِتسد  تساور  ایآ  نم ! يالوم  يا  : » دومرف كدوک  نک »! زاب  ار  تناتـسود  نایعیـش و  يایادـه  مدـنزرف  »
»!؟ منک زارد  تسا  هتخیمآ  رگیدکی  هب  نآ  مارح  لالح و  هک  يدیلپ  لاوما  كاپان و 

سپ دنک »!! ادج  ار  نآ  مارح  لالح و  ات  روآ  نوریب  تسا  نانیا  نایم  رد  هچ  نآ  قاحسا ، نبا  يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
ار شا  هلحم  مان  وا و  مان  و  تسا ]  مق  رهـش  هلحم  نالف  زا  صخـش  نالف  زا  هسیک  نیا  : » تفگ كدوک  .مدروآ  نوریب  ار  هسیک  نیلوا 
ار نآ  شبحاص  هک  تسا  یخالگنس  نیمز  شورف  ياهب  نآ ، زا  یفرشا  جنپ  لهچ و  .تسا  یفرـشا  ود  تصـش و  نآ  رد  هک  دومرف [ 

« .تسا اه  ناکد  هراجا  هجو  شرانید  هس  هتخورف و  هک  تسا  هماج  هن  ياهب  نآ  ِرانید  هدراهچ  تسا و  هدرب  ثرا  دوخ ، ردپ  زا 

مارح   ] لاوما نیا  زا  مادـک ]  هک  نک  ییامنهار  ار  درم  نیا  نونکا  .یتفگ  تسار  مزیزع ! دـنزرف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
! درک نایب  ینشور  هب  ار  اه  نآ  ندوب  مارح  تلع  درک و  صخشم  ار  مارح  ياه  هّکس  مامت ، تقد  اب  كدوک  تسا »!؟

هاجنپ هسیک  نآ  رد  : » دومرف نآ ، بحاص  تنوکـس  لحم  ناشن و  مان و  نایب  زا  سپ  كدوک  نآ  .مدروآ  نوریب  يرگید  هسیک  سپس 
ماـما هاـگ  نآ  درک ! ناـیب  کـی  هب  کـی  ار  لاوما  نآ  یکاـپان  تلع  سپـس  .تسین » اور  اـم  يارب  نادـب  ندز  تسد  هک  تسا  یفرـشا 

نادرگرب شبحاص  هب  ار  همه  : » دومرف درک و  قاحسا  نب  دمحا  هب  ور  سپس  یتفگ »! تسار  مناج  رسپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع 
(1) ...تسین .» نآ  هب  يزاین  ار  ام  دنناسرب و  شنابحاص  هب  ار  اه  نآ  هک  نک  شرافس  ای 

ص 190. ح 21 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
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ردپ هزانج  رب  زامن 

نآ ندـناوخ  زامن  تبیغ ، عورـش  زا  شیپ  افتخا و  نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یگدـنز  زا  زارف  نیرخآ 
.تسا شراوگرزب  ردپ  كاپ  هزانج  رب  ترضح 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  راکتمدخ  نایْدَالاوبا 

نئادم رهـش  هب  ار  اهنیا  دومرف : داد و  نم  هب  ار  ییاه  همان  دوخ ، فیرـش  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  »
لـسغ لحم  رد  ارم  ندـب [  دینـش و ]  یهاوخ  ناغفا  هلاـن و  نم  هناـخ  زا  تشگ و  یهاوخزاـب  ءارماـس  هب  زور  هدزناـپ  زا  سپ  ناـسرب ؛

ياه همان  خساپ  سک  ره  : » دومرف دوب ؟ دهاوخ  هک  امش  نیشناج  ماما و  دهد ، يور  نینچ  نوچ  نم ! رورـس  يا  متفگ : .دید » یهاوخ 
زا سپ  ماما  دناوخب ، زامن  نم  رب  هک  یـسک  : » دومرف دییامرفب ! يرگید  هناشن  متفگ : .دوب » دهاوخ  نم  زا  سپ  ماما  دهاوخب ، وت  زا  ارم 

دهاوخ نم  زا  سپ  ماـما  دـهد ، ربخ  تسا  هسیک  رد  هچ  نآ  زا  هک  یـسک  : » دومرف دـیئامرفب ! يرگید  هناـشن  متفگ : .دوب » دـهاوخ  نم 
! تسیچ هسیک  نآ  رد  مسرپب  هک  دش  نآ  زا  عنام  ماما  هوکش  تبیه و    ] یلو «  [ .دوب

لاح نآ  رد  مدـش و  ءارماس  دراو  مهدزناپ  زور  دوب  هدومرف  هک  هنوگ  نامه  متفرگ و  ار  اـه  نآ  باوج  مدرب و  نئادـم  هب  ار  اـه  هماـن 
، رفعج لاح  نآ  رد  .متفای  لسغ  لحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ندـب [  [ مدینـش و ترـضح  نآ  يارـس  زا  ناغفا  هلان و  داـیرف 

شتماما رب   [ تیلـست و ردارب [ گرم  رد   [ ار يو  نایعیـش ، زا  یعمج  تسا و  هداتـسیا  ماما  هناخ  رد  رب  هک  مدید  ار  ترـضح  نآ  ردارب 
بارـش و لها  هک  متخانـش  یم  ار  وا  اریز  دوش ؛ یم  هابت  تماما ، هک  تسا  ماما  رفعج [  [ نیا رگا  متفگ : دوخ  اب  دـنتفگ !! یم  کیربت  ]

هرابرد وا  یلو  متفگ  تیلـست  کیربت و   ] نارگید دـننام   [ متفر و شیپ  مدوب [ اه  هناشن  یپ  رد  نوچ  یلو  ! [ تسا ینزرات  يزاـبرامق و 
هب باطخ   [ دمآ و نوریب  هناخ [ زا  ناراکتمدخ  زا  یکی   [ دـیقع لاح  نآ  رد  .درکن  یلاؤس  نم  زا  اه [ همان  باوج  هلمج  زا   [ زیچ چـیه 

رفعج و هارمه  هب  نم  رازگ !! زامن  وا  رب  زیخرب و  تسا ، هدش  نفک   ] مالسلا هیلع  يرکسع  ماما   [ تردارب نم ، رورس  يا  تفگ :  ] رفعج
زامن شردارب  رب  ات  تفر  شیپ  رفعج  .مدید  توبات  رب  هدش  نفک  ار  مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  مدـش و  هناخ  لخاد  نایعیـش  زا  یعمج 

ار رفعج  سابل  دمآ و  نوریب  هتـسویپ  ياه  نادند  دّعجم و  یناوسیگ  اب  نوگ  مدنگ  یکدوک  دیوگب  ریبکت  تساوخ  نوچ  یلو  درازگ 
هب نم  هک  ورب  بقع  ومع ! يا  : » تفگ تفرگ و 
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ماما ندب  رب  دمآ و  شیپ  كدوک  نآ  تفر ! بقع  درز ، هدـیرپ و  گنر  يا  هرهچ  اب  رفعج  سپ  مرتراوازـس »! مردـپ  رب  ندرازگ  زامن 
اب .مداد و  وا  هب  ار  اه  همان  هدب »! نم  هب  يراد  هارمه  هب  هک  ار  ییاه  همان  باوج  : » دومرف نم [ هب   [ نآ زا  سپ  .درازگ  زامن  مالسلا  هیلع 

مدید ار  وا  متفر و  رفعج  دزن  .تسا  هدـنام  یقاب  هسیک ، نایرج  و  تسا .[ كدوک  نیا  ِتماما  ياه  هناشن  زا   [ هناشن ود  نیا  متفگ  دوخ 
؟ تسیک كدوک  نیا  دیسرپ  وا  زا  نایعیش  زا  یکی  دیشک ! یم  هآ  هک 

« .مسانش یمن  هدیدن و  ار  وا  زگره  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رفعج 

: دهد یم  همادا  نایدالاوبا 

ترضح نآ  تداهش  زا  نوچ  دنتفرگ و  غارس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  دندمآ و  مق  لها  زا  یهورگ  هک  میدوب  هتـسشن  ام  »
تیلـست کیربت و  دـندرک و  مالـس  وا  رب  اه  نآ  .دـندرک  هراشا  رفعج  هب  مدرم  میئوگب ؟ تیلـست  یـسک  هچ  هب  دـنتفگ : دـندش  ربخاـب 

!؟ تسا ردقچ  لاوما  و  تسیک ؟ زا  اه  همان  وگب  .تسا  یلاوما  اه و  همان  ام  هارمه  دنتفگ : رفعج  هب  باطخ  سپس  .دنتفگ 

دـمآ و نوریب  نوردـنا [  زا  راکتمدـخ ]  لاح  نیا  رد  دـیهاوخ !؟ یم  بیغ  ملع  ام  زا  ایآ  تفگ : تساخرب و  اج  زا  تفـشآرب و  رفعج 
نآ رد  هک  تسامـش  اب  يا  هسیک  زین  و  تفگ [  ار  اه  همان  نابحاص  یناشن  مان و  و  تسامـش ]  هارمه  ینالف  ینالف و  ياه  همان  تفگ :

نتفرگ يارب  ار  وت  هک  نآ  دنتفگ : دـنداد و  وا  هب  ار  لاوما  اه و  همان  اه  نآ  تسا ! هدـش  وحم  نآ  رانید  هد  شقن  هک  تسا  رانید  رازه 
(1) ...تسا .» ماما  هداتسرف  اه  نیا 

ص 223. ح 2 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
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سرد هصالخ 

، هعیـش ناگرزب  زا  یهورگ  دامتعا و  دروم  دارفا  هب  ار  يو  شدـنزرف ، تدالو  ندوب  یفخم  هب  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما   o
.دندرگن یهارمگ  تریح و  راچد  مالسلا  هیلع  ماما  نیرخآ  تخانشرد  مدرم  ات  داد  ناشن  یفرعم و 

.دنداد خساپ  هللادبع  نب  دعس  يداقتعا  یمالک و  ياه  شسرپ  هب  یکدوک  نینس  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   o

لالح و لاوما ، نابحاص  یفرعم  اب  تفایرد و  ار  قاحـسا  نب  دمحا  طسوت  نایعیـش  یلاسرا  يایاده  ردپ ، شرافـس  هب  انب  ترـضح   o
.دنداد عاجرا  نانآ  یلصا  نابحاص  هب  ار  مارح  لاوما  کیکفت و  مه  زا  ار  نآ  ندوب  مارح 

.دراذگ زامن  ردپ  هزانج  رب  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب   o
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دندومن نایعیش  زا  یخرب  هب  شدنزرف  نداد  ناشن  یفرعم و  هب  مادقا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ارچ  . 1

هچ هب  خـساپ  رد  یـسک و  هچ  هب  باطخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  طسوت  ...هضرا » یف  هللا  هیقب  انا   » هفیرـش هیآ  . 2
؟ دیدرگ تئارق  یلاوس 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ماما  ندوب  یباختنا  مدع  لیلد  یمق ، هللادـبع  نب  دعـس  خـساپ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  . 3
؟ تسا هدومرف  نایب  هنوگچ  ار  فیرشلا 

؟ دیهد حیضوت  ار  قاحسا  نب  دمحم  طسوت  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  نایعیش  يایاده  تاهوجو و  لیوحت  نایرج  . 4

حیـضوت ار  هدومرف  یفرعم  دوخ  زا  دـعب  ماما  صیخـشت  تهج  نایدالاوبا  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  یمئـالع  زا  هناـشن  هس  . 5
؟ دیهد

یشهوژپ تالاوس 

ار فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  شدنزرف  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  داضتم  رهاظ  هب  ساسح و  هفیظو  ود  . 1
( یفرعم تهج  هب  نالعا  ناج و  ظفح  تهج  هب  ءافخا  ( ؟ دییامن حیرشت 

؟ دینک نایب  ار  هطبار  نیا  رد  اه  یمق  شقن  و  رفعج   تیقفوم  مدع  لیالد  . 2

؟ دییامرف نایب  ار  تبیغ  رصع  هب  هعیش  دورو  يارب  مالسلا  امهیلع  نییرکسع  تامادقا  . 3

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

قودص ج2 خیش  نیدلا  لامک  . 1

...و ییاقآدیسروپ  دوعسم  تبیغ  رصع  خیرات  . 2

ینیما میهاربا  ناهج  رتسگداد  . 3

ینیوزق مظاکدمحم  روهظ  ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 4

نیسح مساج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  . 5

نایرفعج لوسر  هعیش  ناماما  يرکف  تایح  . 6
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یمرحم نیسحمالغ  يرغص  تبیغ  نایاپ  ات  زاغآ  زا  عیشت  خیرات  . 7

ردص دمحمدیس  يرغص  تبیغ  خیرات  . 8
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تایاور نآرق و  هنیآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مراهچ : سرد 

هراشا

: فادها

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یفرعم  . 1

.مالسلا مهیلع  تیبلها   تایاور  رد  تیودهم  هاگیاج  نییبت  . 2

: دئاوف

تیودهم عوضوم  ینآرق  لئالد  تخانش  . 1

تیودهم تایاور  اب  یئانشآ  . 2

ترضح هب  تبسن  مدرم  یبلق  داقتعا  قیمعت  . 3

: یشزومآ بلاطم 

تیودهم تایآ  یسررب  . 1

مالسلا مهیلع  نیموصعم  مالک  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 2
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تایاور نآرق و  هنیآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

نآرق .فلا 

تـسا یباتک  .تسا  رـشب  زاین  دروم  ياه  شناد  اه و  تمکح  نیرتراگدـنام  یهلا و  فراـعم  نیرت  باـن  لـالز  همـشچ  میرک ، نآرق 
هتبلا .تسا  هدرکن  راذـگورف  ار  یتقیقح  چـیه  تسا و  هدرک  نایب  ار  ناـهج  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياـهربخ  هک  یتسرد  یتسار و  رـسارس 

تـسد نآ  یناعم  قمع  هب  هک  اه  نآ  اهنت  تسا و  هتفهن  یهلا  تاـیآ  ياـفرژ  رد  ملاـع  قیاـقح  هدرتسگ  رایـسب  مجح  هک  تسا  نشور 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینعی  نآ  یقیقح  نارـسفم  نآرق و  لـها  ناـنآ  درب و  دـنهاوخ  یپ  تاـیعقاو  نآ  هب  دـنبای ،

.دنتسه وا  كاپ  نادناخ 

هدـش و هراـشا  نآ  هب  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  هک  تـسا  ناـهج  قیاـقح  نیرتـگرزب  زا  یهلا  ریفـس  نـیرخآ  بـالقنا  ماـیق و 
: مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  تایآ  نآ  ریسفت  رد  يرایسب  تایاور 

: تسا هدمآ  هیآ 105  ءایبنا  هروس  رد 

؛)) َنوُِحلاّصلا يِدابِع  اُهثِری  َضْرالا  َّنَأ  َرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  ))

« .درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  تاروت [  رکذ ]  زا  سپ  روبز  رد  انامه  »

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) .دنتسه » وا  نارای  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دنرب ، یم  ثرا  هب  ار  نیمز  هک  يا  هتسیاش  ناگدنب  زا  دوصقم  »

: تسا هدمآ  دوه  هروس  زا  هیآ 86  زا  یشخب  رد  نینچمه 

؛)) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهّللا  ُهیَِقب  ))... 

« .دیشاب نمؤم  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  هللا  هیقب  »

ص 52. ج 2 ، یمق ، ریسفت  - . 1
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: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

نیا دنک  يراج  نابز  رب  هک  ینخس  نیلوا  دنز و  هیکت  هبعک  راوید  رب  دنک  روهظ  فیرـشلا [ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   [ یتقو »
رب وا  تّجح  وا و  نیـشناج  نیمز و  رد  هللا » هیقب   » نم ْمُکیَلَع » ُُهتَّجُح  ُُهتَفیلَخ َو  ِهِضْرَا َو  یف  ِهّللا  ُهیَِقب  اَنَا  : » دـیامرف یم  سپـس  .تسا  هیآ 

(1) ِهِضْرَا .» یف  ِهّللا  َهیَِقب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دیوگ دنک  مالس  وا  رب  دهاوخب  یسک  ره  سپ  .متسه  امش 

: تسا هدومرف  هیآ 17  دیدح  هروس  رد  و 

؛)) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْالا  ُمَُکل  اّنَیب  ْدَق  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرالا  ییْحی  َهّللا  َّنَا  اوُمَلِْعا  ))

« .دیشیدنیب هک  دشاب  میدرک ، نایب  امش  يارب  ار  دوخ [  [ تایآ ام  .دنک  یم  هدنز  نآ  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  دینادب  »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هدـنز شروهظ  نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تلادـع  هطـساو  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم 
.دشاب (2) هدرم  یهارمگ  نارادمدرس  متس  ببس  هب  هک  نآ  زا  سپ  درک  دهاوخ 

: دیامرف یم  هیآ 5  صصق  هروس  رد  زین  و 

؛)) َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَا َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرالا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدیُرن  َو  ))

« .میهد رارق  نیمز  ناثراو  و   ] مدرم  [ نایاوشیپ ار  نانآ  میهن و  ّتنم  نیمز ، نافعضتسم  رب  مینک  یم  هدارا  ام  «و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هب ار  نانآ  دزیگنا و  یمرب  ار  نامدود  نیا  يدهم » ، » ناشجنر شالت و  زا  سپ  دـنوادخ  .دـنربمایپ  نادـناخ  نافعـضتسم [ زا   [ دوصقم »
(3) .دزاس » یم  لیلذ  یتخس  هب  ار  ناشنانمشد  دناسر و  یم  رادتقا  تزع و  هوکش و  جوا 

تایآ رهاظ  هب  دیابن  اهنت  نآرق ، زا  قیاقح  تشادرب  يارب  هک  دوش  یم  نشور  الاب  ياه  هنومن  زا 

ص 603. ح 16 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 1
ص 32. ینامعن ، هبیغلا  - . 2

ص 184. ح 143 ، یسوط ، هبیغلا  - . 3
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نارسفم ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا (1)  هتفهن  نآرق  تایآ  نورد  رد  ملاع  ياه  تیعقاو  زا  يرایسب  هکلب  درک ؛ هدنسب 
یـصاخ ناکم  نامز و  رد  دادـیور  کی  هب  طوبرم  رهاظ  رد  نآرق ، زا  یتایآ  هچرگا  نیارباـنب  .دنتـسه  نآ  هدـننک  ناـیب  نآرق ، یعقاو 

نیمه ددرگ و  يراج  زین  نانآ  هرابرد  دـنک و  ادـیپ  قادـصم  ناگدـنیآ ، يارب  دـعب و  ياه  نامز  رد  هک  تسین  نآ  زا  عنام  یلو  تسا 
.تساه لسن  همه  يارب  نآرق  یگنادواج  زمر 

دنک یم  نایب  ار  ناینوعرف  رب  اهنآ  يزوریپ  نایرج  هدش و  لزان  لیئارـسا  ینب  موق  هرابرد  صـصق  هروس  هیآ 5  هکنیا  اب  ساسا ، نیا  رب 
تقد تسا و  هدیدرگ  قبطنم  وا  روهظ  راگزور  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  رب  هیآ  نیا  دّدعتم  تایاور  رد  یلو 

نامز و هب  صاصتخا  هک  تسا  یهلا  هدارا  ّتنـس و  کـی  ناربکتـسم ، رب  نافعـضتسم  تیمکاـح  هک  دـهد  یم  ناـشن  مه  هیآ  نتم  رد 
.درادن یّصاخ  دارفا  ناکم و 

تایاور .ب 

هنوگ هب  تسام  رایتخا  رد  نآ  هرابرد  يرایـسب  تایاور  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  عوضوم 
روهظ و مئـالع  يربـک ، يرغـص و  تبیغ  یکدوک ، نارود  تدـالو ، نوچمه  ترـضح  نآ  یگدـنز  فلتخم  لـحارم  هراـبرد  هک  يا 

يرهاظ تایـصوصخ  هرابرد  هکنانچ  .تسا  دوجوم  ینید  نایاوشیپ  زا  یثیداحا  هناگادج  روط  هب  یناهج ، تموکح  روهظ و  راگزور 
میراد تایاور  زا  يدنمشزرا  هعومجم  شروهظ  نارظتنم  شاداپ  تلیـضف و  وا و  تبیغ  نارود  ياه  یگژیو  راوگرزب ، نآ  یقالخا  و 

ثیداحا نیا  زا  یخرب  .تسا  هدـش  لقن  ّتنـس  لها  راثآ  رد  مه  هعیـش و  ياه  باتک  رد  مه  تایاور  نیا  زا  يرایـسب  هکنیا  بلاـج  و 
.تسا  (2) رتاوتم » »

مهیلع ناموصعم  همه  هک  تسا  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هجوت  لـباق  ياـه  یگژیو  زا  یکی  هک  تسا  ینتفگ 
زا تسا و  هدرک  مهارف  ار  شخب  یهاـگآ  فراـعم  زا  يا  هعومجم  هک  دـنا  هدومرف  داریا  يزغن  نانخـس  ترـضح  نآ  هراـبرد  مالـسلا 

گرزب نایاوشیپ  نآ  زا  کی  ره  زا  اجنیا  رد  تسا  بسانم  .دنک  یم  تیاکح  تلادع  رادمچرپ  نآ  بالقنا  مایق و  هداعلا  قوف  تیمها 
: مینک لقن  ار  یتیاور 

يا هیآ  نآرق  رد  ینعی  نطب  رهظ و  اهل  الا و  هیآ  نآرقلا  یف  ام  : » دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - . 1
ص94) ج92 ، راونالاراحب ، « ) .دراد ینورد )  ) ینطاب رهاظ و  هکنیا  رگم  تسین 

نینچ نیا  .تسین و  نکمم  غورد ، رب  اهنآ  قفاوت  هک  تسا  دایز  يّدح  هب  نآ  نایوار  دادعت  هک  دوش  یم  هتفگ  یتایاور  هب  رتاوتم  - . 2
.تسا رابتعا  يالاب  هجرد  رد  تایاور ،
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

لاح هب  اشوخ  درادـب و  تسود  ار  وا  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دـنیبب و  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ 
.دشاب (1) هتشاد  رواب  ار  وا  تماما  هک  یسک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دزن اهراک  نیرتبوبحم  هک  یتسار  هب  دیدرگن  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  دیـشاب و  ملـس [ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ   [ جرف رظتنم  »
(2) .تسا » جرف  راظتنا  گرزب ، دنوادخ 

: تسا هدمآ   (3) مالسلا   اهیلع  ارهز  همطاف  حول  رد 

؛ درک مهاوخ  لیمکت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  دوجو  هب  ار  ءایـصوا  هلـسلس  نایناهج  رب  تمحر  رطاـخ  هب  سپـس  »... 
(4) ...تساراد .» ار  بویا  ربص  یسیع و  هوکش  یسوم و  لامک  هک  یسک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نامز  تالکـشم  زا  یخرب  نایب  زا  سپ  یتیاور ، نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
: دومرف ملس 

...دنک یم  ظفح  ار  شنارای  دنک و  یم  ینابیتشپ  دوخ  ناگتشرف  هلیـسو  هب  ار  وا  ...دزیگنا و  یمرب  ار  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  دنوادخ  »
لاح هب  اشوخ  ...دزاس  یم  رپ  راکـشآ  لیلد  ییانـشور و  تلادـع و  زا  ار  نیمز  وا  ...دزاس  یم  هریچ  نیمز  ناـنکاس  یماـمت  رب  ار  وا  و 

(5) .دونشب » ار  وا  نخس  دنیبب و  ار  وا  راگزور  هک  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هلیسو هب  دشاب و  هدرم  هک  نآ  زا  سپ  دنک  یم  هدنز  ار  نیمز  فیرـشلا [ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   [ وا هلیـسو  هب  دنوادخ  »... 
يارب .دیاین  شوخ  ار  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ  زوریپ  اه  نید  یمامت  رب  ار  قح  نیئآ  وا 

ص 309. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1

ص 123. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 2
ماما تدالو  تینهت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  دـیوگ : یم  يراـصنا  رباـج  هک  هدـمآ  روکذـم  تیاور  رد  - . 3

يا هتـشون  نآ  رد  مدـید و  یگنر  زبس  هحفـص )  ) حول ناشیا  تسد  رد  .متفر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ردـپ و مسا  نآ  رد  هدرک و  هیدـه  شلوسر  هب  دـنوادخ  ار  حول  نیا  : » دومرف تسیچ ؟ حول  نیا  متفگ ، .مدـید  باـتفآ  دـننام  یناروـن 

«. مدرگ رورسم  نادب  ات  هدومرف  اطع  نم  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  .هدش  تبث  منادنزرف  نانیشناج  ياهمان  مدنزرف و  ود  رهوش و 
ص 569. ح 1 ، باب 28 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 4
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ص 70. ج 2 ، جاجتحا ، - . 5
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رب وا  تبیغ  رد  هک  نآ  انامه  ...دننام  یم  راوتـسا  نید  رب  رگید  یهورگ  دـندرگ و  یم  زاب  نید  زا  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  یتبیغ  وا 
داهج ریـشمش  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک ؛ ییابیکـش  اه  بیذـکت  اه و  تیذا 

(1) .دشاب » هدرک 

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

تیانع وا  هب  دحا  ردب و  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  شاداپ  دنوادخ  دـشاب  مدـق  تباث  ام  یتسود  رب  ام  مئاق  تبیغ  نارود  رد  هک  یـسک  »
(2) .دیامرف »

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3) ...دننامب » تباث  ام   ] تیالو  [ رما رب  نامز  نآ  رد  هک  اه  نآ  لاح  اشوخ  سپ  دوش  بیاغ  ناشماما  هک  دیآ  یم  مدرم  رب  ینامز  »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .تسا » تدم  دنلب  يرگید  تدم و  هاتوک  اهنآ  زا  یکی  تسا  تبیغ  ود  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  يارب  »

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

« .دوش یمن  شومارف  نانمؤم  ياه  لد  زا  وا  دای  یلو  دوش  یم  ناهنپ  مدرم  ناگدید  زا  فیرـشلا [ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم   [ ماما »
(5)

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

؛ دـهد رارق  مدرم  نایم  رد  ار  تلادـع  يوزارت  راوگرزب ، نآ  ددرگ و  نشور  وا  دوجو [  [ رون هب  نیمز  دـنک  مایق   ] يدـهم ماـما   [ یتقو »
(6) .درک » دهاوخن  متس  يرگید  هب  یسک  سپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

« .دنهن ندرگ  وا  نامرف  هب  درک  مایق  نوچ  دنشاب و  هتشاد  ار  وا  روهظ  راظتنا  تبیغ ، نامز  رد  دیاب  مدرم [  [ هک تسا  یسک  نآ  ام  مئاق  »
(7)

ص 584. ح 3 ، باب 30 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 1
ص 592. باب 31 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 2

ص 602. ح 15 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 3
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ص 176. ح 5 ، لصف 4 ، باب 10 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 4
ص 57 . ح 6 ، باب 34 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 5
ص 60. ح 5 ، باب 35 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 6
ص 70. ح 1 ، باب 36 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 7
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: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

روج متس و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  نآ  تسا  مئاق »  » شدنزرف وا  زا  سپ  نسح و  مدنزرف  نم  زا  سپ  ماما  »
(1) .دشاب » هدش 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

هب مدرم  نیرت  هیبـش  قـالخا ، شنیرفآ و  رظن  زا  وا  .داد  ناـشن  نم  هب  ارم  نیـشناج  هک  نآ  اـت  دربـن  اـیند  زا  ارم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  »
(2) ...تسادخ .» لوسر 

سرد هصالخ 

رما نیا  مه  دنوادخ  هدیدرگ و  نایب  يددعتم  تایآرد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  عوضوم   o
.تسا هداد  هدعو  نامزلارخآرد  ار 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  مالـسلا  هیلع  نیموـصعم  رگید  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  لوـقنم  ثیداـحا  رد   o
فیرـشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تموکح  ياه  یگژیو  مایق ، یگنوگچ  روهظ ، ياه  هناشن  یگدـنز ، ياه  هرود  فیرـشلا ،

.تسا هدیدرگ  یفرعم  ًالیصفت  نآ ، ریظن  یب  ياهدرواتسد 

ص 79. ح 10 ، باب 37 ، ینامعن ، ، هبیغلا  - . 1
ص 118. ح 7 ، باب 37 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 2
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دیئامن انعم  نآ  لیذ  تایور  هب  هجوت  اب  ار  ...مکلریخ » هللا  هیقب   » دوه هروس  هکرابم 86  هیآ  . 1

؟ دیهد حیضوت  ار  صصق  هروس  هیآ 5  رد  نیفعضتسم » هلمج «  زا  دارم  . 2

؟ تسا هدومن  یفرعم  تراشب  لها  ار  مدرم  زا  هورگ  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 3

هدومرف رکذ  زیچ  هچ  اب  يواسم  ار  تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تیالو  رب  نامدق  تباث  شاداپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  . 4
؟ تسا

؟ تسا هدومن  فیصوت  نایعیش  يارب  هنوگچ  ار  دوخ  زا  دعب  نیشناج  دنزرف و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دییامن نییبت  ار  نآرق  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مان  هب  حیرصت  مدع  تلع  . 1

؟ دینک تابثا  نایب و  ار  نامز  ره  رد  یح  تّجح  هب  رظان  تایآ  زا  هیآ  ود  . 2

؟ دیهد حیضوت  ار  تایاور  اب  نآرق  هاگن  زا  تیودهم  یسررب  توافت و  . 3

شهوژپ  هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

فیرشلا ج5 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ثیداحا  مجعم  . 1

نایفسوی يدهم  نآرق  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 2

نایمیلس ج1 دارمادخ  تیودهم  همانسرد  . 3

يزیربت لیلجت  بلاطوبا  يدهملا  وه  نم  . 4

هداز یلع  همجرت : يدیمعلا  رماث  دیس  سونقق  راظتنا  رد  . 5

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  همان  هژیو   19 هرامش راظتنا  همانلصف  . 6

این يولوم  داوجدمحم  نآرق  رد  تیودهم  يامیس  . 7
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تنس لها  هاگن  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مجنپ : سرد 

هراشا

: فادها

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دروم  رد  ّتنس  لها  هاگدید  اب  ییانشآ  . 1

ّتنس لها  عبانم  رد  تیودهم  عوضوم  هاگیاج  نییبت  . 2

: دئاوف

تایاور رد  تیودهم  عوضوم  ندوب  رتاوتم  تابثا  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دروم  رد  هعیش  اب  ّتنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  رظن  قافتا  هب  یهاگآ  . 2

: یشزومآ بلاطم 

تنس لها  ییاور  عبانم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دروم  رد  ّتنس  لها  ياملع  ياههاگدید  . 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دروم  رد  ّتنس  لها  ياملع  يوس  زا  هدش  نیودت  راثآ  . 3
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نارگید هاگن  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

ناربلد ّرس  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 

نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ 

گنهرف رد  هکلب  هعیـش  ياه  باتک  رد  اـهنت  هن  وا  یناـهج  بـالقنا  ماـیق و  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  عوضوم 
روهظ دوجو و  هب  زین  نانآ  .تسا  هدـش  وگتفگ  هدرتسگ  روط  هب  نآ  هرابرد  هدـیدرگ و  ناـیب  زین  یمالـسا  ياـه  هقرف  ریاـس  يداـقتعا 

ارهز همطاف  ترـضح  نادـنزرف  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نامدود  زا  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
هب دیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  هب  ّتنـس  لها  رواب  ِنازیم  ندش  راکـشآ  يارب  دندقتعم  تسا  مالسلا (1)  اهیلع 
زا یضعب  هک  دنا  هدرک  حیرصت  دوخ  يریسفت  ياه  باتک  رد  یّنس  نارّسفم  زا  يرایسب  .درک  هعجارم  ناشیا  گرزب  نادنمـشناد  راثآ 
یبطرق (3). يزار (2) و  رخف  دننام  دراد  هراشا  نامّزلارخآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  نآرق  تایآ 

هک دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  ناشیا ، ناثدحم  رثکا  نینچمه 
.یلبنح بهذم  ياوشیپ  لبنح  نبدمحا  دنسُم  (4) و  هّتس » حاحص   » دننام دراد  دوجو  ّتنس  لها  ياه  باتک  نیرتربتعم  اهنآ ، نایم  رد 

عوضوم رد  لقتسم  ییاه  باتک  لاح ، هتشذگ و  رد  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  رگید  یضعب 

ص 557. ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - . 1
ص 40. ج 16 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - . 2

ص 121. ج 8 ، یبطارقلا ، ریسفت  - . 3
لها دزن  رد  هک  تسا  ثیدـح  بتک  زا  گرزب ، هعومجم  شـش  یموـمع  ناوـنع  هّتـس ، حاحـص  .هناـگ  شـش  ياهحیحـص  ینعی  - . 4

، یئاسن ننُس  هجام ، نبا  ننس  دوادوبا ، ننس  ملسم ، حیحص  يراخب ، حیحص  : » زا دنترابع  دنتسه و  ثیدح  ياهباتک  نیرت  قثوم  ّتنس ،
دنناد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نخس  هتسناد و  حیحص » ، » ار اهباتک  نیا  رد  هدش  لقن  ثیداحا  تنس ، لها  يذمرت .» عماج 

.دنناوخ یم  باتک  نیرتربتعم  ار  اهنآ  میرک ، نآرق  زا  سپ  و 
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رد یطویـس  و  ثیدح ) لهچ   ) نیعبرألا هعومجم  رد  یناهفـصا  میعنوبا  لثم  دـنا  هتـشون  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما 
«. فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  رابخا  یف  يدرولا  فرعلا   » باتک

هتشون هلاقم  باتک و  هدیقع ، نیا  نارکنم  ّدر  تیودهم و  هدیقع  زا  عافد  ماقم  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  یضعب  هکنیا ، هجوت  لباق  هتکن 
قیدص دـمحم   » نوچمه دـنا  هتـسناد  راکنا  لباقریغ  یعطق و  روما  زا  ار  يدـهم  ماما  نایرج  یئاور ، دـهاوش  یملع و  تانایب  اب  دـنا و 

.تسا (1) هدرک  داقتنا  وا  زا  یتخس  هب  هتشاگن و  یباتک  نودلخ » نبا   » راتفگ ّدر  رد  هک  یبرغم »

.تسا تیودهم  هلئسم  زا  نانآ  عافد  ّتنس و  لها  راثآ  زا  ییاه  هنومن  اهنیا 

ّتنـس لها  دامتعا  دروم  روهـشم و  ياه  باتک  رد  هک  مینک  یم  لـقن  تیاور  ود  اـهنت  تیاور ، اهدـص  ناـیم  زا  شخب  نیا  ناـیاپ  رد 
: تسا هدمآ 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

دزیگنارب نآ  رد  ارم  نادناخ  زا  يدرم  هکنآ  ات  دنک  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  ًامتح  دـشاب  هدـنام  زور  کی  اهنت  ایند  رمع [  [ زا رگا  »
(2) .تسا » نم  مان  مه  هک 

: دومرف ترضح  نآ  زین  و 

هک هنوگنامه  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار [ ناهج   [ وا .تسا  نم  هیبش  تریـس  مان و  رد  هک  دـنک  یم  مایق  نم  نادـناخ  زا  يدرم  »
(3) .دشاب » هتشگ  زیربل  متس  ملظ و  زا 

کی درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  هدرک و  روهظ  اـیند  ناـیاپ  رد  هک  یجنم  حلـصم و  روـهظ  هب  داـقتعا  هک  تسا  ینتفگ 
دوعوم نآ  مایق  رظتنم  دوخ  ینید  ياه  باتک  میلاعت  ساسا  رب  ینامـسآ  نایدا  همه  نیتسار  ناوریپ  تسا و  یناگمه  یناهج و  داـقتعا 

یجنم روهظ  هب  نایئامهرب  نایتشترز و  اهودـنه و  ياه  باـتک  زین  لـیجنا و  تاروت ، روبز ، سّدـقم  ياـه  باـتک  رد  .دنتـسه  گرزب 
.دنا هتفگ  صوصخم  یبقل  وا  يارب  یتلم  ره  هتبلا  .تسا  هدش  هراشا  ناهج  گرزب 

ار اهنآ  هدرک و  لاکـشامالسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تایاور  زا  يا  هراپ  هب  تسا و  ّتنـس  لها  گرزب  سانـش  هعماج  نودـلخ » نبا  - . » 1
هلئـسم رد  هتـسناد  حیحـص  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تاـیاور  زا  یـضعب  هکنیا  دوجو  اـب  تسا و  هدرمـش  فـیعض 

وا نانخـس  نودلخ » نبا  مالک  نم  نونکملا  مهولا  زاربا   » ناونع اب  یباتک  رد  یبرغم » قیدص  دّمحم   » .تسا هدرک  کیکـشت  تیودهم 
هحیحـصلا ثیداحالاب  بذـک  نم  یلع  ّدرلا   » ناونع تحت  يا  هلاـقم  رد  داـبعلا » دـمح  نب  نسحملادـبع   » نینچمه .تسا  هدرک  در  ار 

.تسا هتفگ  خساپ  نودلخ  نبا  تاهبش  هب  يدهملا » یف  هدراولا 
ص 106. ح 4282 ، ج 2 ، دوادوبا ، ننس  - . 2
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یم یلیئاکیم » رورس   » مان هب  دوهی  و  دوعوم » حیسم   » مان هب  نایحیسم  ناهج و  هدنهد  تاجن  ینعی  سنایـشوس »  » مان هب  ار  وا  نایتشترز 
.دنسانش

: تسا نینچ  تشترز  سّدقم  ياه  باتک  زا  همان » بساماج   » تارابع زا  یشخب 

ناگدـنب شور  هب  دروخ و  زیچ  دوخ  ناگدـنب  اـب  ...دوـش و  ادـیپ  هکم  ياـه  هوـک  ناـیم  رد  هک  دـشاب  ناربـمغیپ  رخآ  برع ، ربـمغیپ  »
ناهج و دیـشروخ  هک  ربمغیپ  رتخد  نادنزرف  زا  ...ار و  اه  باتک  همه  دـنک  لطاب  وا  باتک  دـشاب و  نایدا  فرـشا  وا  نید  ...دنیـشن و 

لصتم تمایق  هب  ات  وا  تلود  ...دشاب و  ربمغیپ  نآ  رخآ  نیـشناج  هک  نادزی ، مکح  هب  ایند  رد  دوش  هاشداپ  یـسک  دراد ، مان  نامز  هاش 
(1) ...دشاب .»

سرد هصالخ 

نامدود زا  شخب  تاجن  نیرخآ  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  هب  داقتعا  لصا  رد  یمالـسا  قرف  همه   o
.دنراد قافتا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

...و دمحا  دنسم  هناگشش ، حاحـص  لثم  ّتنـس  لها  ربتعم  عبانم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  طوبرم  ثیداحا   o
.تسا هدش  لقن  زین 

یگدنز فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تایاور  صوصخ  رد  یلقتسم  اه  باتک  تنس ، لها  ياملع  زا  يدایز  دادعت   o
تالاقم اهباتک و  نآ  نارکنم  در  تیودـهم و  تایاور  زا  عاـفد  رد  ناـنآ  نادنمـشناد  زا  یخرب  زین  دـنا و  هدومن  فیلأـت  ترـضح  نآ 

.دنا هتشون  یقیقحت  یملع و 

ص 21. تیودهم ، نایدا و  - . 1
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سرد ياه  شسرپ 

دنا هدومن  ریسفت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رب  ار  نآرق  تایآ  هک  یناسک  زا  رفن  ود  تنـس ، لها  نارـسفم  نایم  زا  . 1
؟ دیئامن یفرعم 

؟ دیئامن یفرعم  ار  تسا  هدش  نیودت  تیودهم  عوضوم  رد  هک  ّتنس  لها  ياملع  تافیلأت  نیرت  مهم  زا  باتک  ود  . 2

؟ تسا هدش  نیودت  یفده  هچ  اب  دراد و  مان  هچ  تیودهم  باب  رد  تنس ) لها  فورعم  هدنسیون   ) یبرغم قیدص  دمحم  رثا  . 3

؟ تسا هدومن  فیصوت  هنوگچ  ار  دوعوم  یجنم  متاخ و  نید  تسا و  یباتک  هچ  سنایشوس  . 4

یشهوژپ تالاوس 

؟ دییامن رکذ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تدالو  دروم  رد  ّتنس  لها  هاگدید  . 1

؟ دییامرف نایب  رصتخم  تروص  هب  ار  هتس  حاحص  هاگدید  زا  تیودهم  . 2

؟ تسیچ رد  ّتنس  لها  هاگن  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  هیماما  هاگن  عون  توافت  . 3

؟ دییامن نایب  رصتخم  تروص  هب  ار  ّتنس  لها  هعیش و  هاگدید  زا  تیودهم  تافالتخا  تاکرتشم و  . 4

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

ینامیا هیقف  يدهم  هنسلا  لهادنع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  . 1

هداز یلع  مجرتم : يدیمعلا  رماثدیس  سونقق  راظتنا  رد  . 2

ناگدنسیون زا  یعمج  ینس  هعیش و  ثیداحا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 3

نایمیلس ج1 دارمادخ  تیودهم  همانسرد  . 4

یناود یلع  هماع  نادنمشناد  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 5

داژنربکا يدهم  ماف  نیشرذآ  دیعس  هعبرا  بهاذم  هاگدید  زا  راظتنا  . 6

یشیرق ربکا  یلع  دوعوم  يدهم  رد  قافتا  . 7

یمرک نژیب  رتکد  همجرت  يوالتف  يدهم  رظتنم  يدهم  اب  هارمه  . 8
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نآ للع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  مشش : سرد 

هراشا

: فادها

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  اب  یئانشآ  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  للع  اه و  تمکح  اب  یئانشآ  . 2

تبیغ فلتخم  ياه  هرود  اب  یئانشآ  . 3

: دئاوف

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  يرهاظ  روضح  زا  تیمورحم  لئالد  یخرب  تخانش  . 1

ترضح روهظ  يزاس  هنیمز  تهج  شالت  يارب  هزیگنا  . 2

ترضح تبیغ  ياه  هرود  اب  یئانشآ  . 3

: یشزومآ بلاطم 

تبیغ یسانش  موهفم  . 1

تبیغ هنیشیپ  . 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  للع  . 3

مدرم بیدأت  - 

شیامزآ ناحتما و  - 

ماما ناج  ظفح  - 

یهلا رارسا  زا  يرس  - 

تبیغ تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  ياه  هرود  . 3
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62 ص :

تبیغ

نیرخآ ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  نامرآ  شخب  قّقحت  ملاع و  گرزب  یجنم  تیصخش  اب  هکنیا  زا  سپ 
شخب هک  نارود  هناگی  نآ  تبیغ  هرابرد  نونکا  میدش ، انشآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  یهلا  هریخذ 

.مییوگ یم  نخس  تسا  ترضح  نآ  یگدنز  زا  یّمهم 

تبیغ موهفم 

نخس شخب ، نیا  رد  نیاربانب  .ندوبن  رضاح  هن  تسا  ناگدید » زا  ندوب  هدیشوپ   » ینعم هب  تبیغ  هک  تسا  نآ  حرط  لباق  هتکن  نیلوا 
رد نیا  دـننیب و  یمن  ار  وا  اهنآ  تسا و  بیاغ  نامدرم  نامـشچ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هک  تسا  يا  هرود  زا 

موصعم ناماما  تایاور  رد  تقیقح  نیا  .دنک  یم  یگدـنز  ناشیا  نایم  رد  دراد و  روضح  مدرم  نیب  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  یلاح 
.تسا هدیدرگ  نایب  نوگانوگ  تارابع  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یم رـس  اهنآ  ياه  هناخ  هب  دراد ؛ یمرب  ماگ  رازاب ) هچوک و   ) اههار رد  تسه و  مدرم  نایم  رد  ادخ  تّجح  یلع ، يادـخ  هب  دـنگوس  »
ات دوش  یمن  هدید  دنیب و  یم  دنک ؛ یم  مالس  ناشیارب  دونش و  یم  ار  مدرم  راتفگ  دنک ؛ یم  دمآ  تفر و  نیمز  برغ  قرش و  رد  دنز ؛

(1) یهلا ».[  هدعو ]  و  نیعم [  تقو ] 

.تسا هدش  نایب  ترضح  نآ  يارب  زین  تبیغ  زا  يرگید  عون  هتبلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ناهنپ مالسلا ، هیلع  فسوی  زا  وا  ّتنس  اما  ...دراد  دوجو  ءایبنا  زا  ییاه  تنس  رما  نیا  بحاص  رد  »

ص 146. ح 3 ، باب 10 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
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63 ص :

(1) .دنسانش » یمن  یلو  دننیب  یم  ار  وا  مدرم  هک [ يا  هنوگ  هب   [ دهد یم  رارق  یباجح  مدرم  وا و  نیب  دنوادخ  .تسا  ندوب 

زا يدراوم  رد  راوگرزب  نآ  دـهد : یم  يور  هنوـگ  ود  هب  تبیغ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هراـبرد  نیارباـنب 
.دراد روضح  مدرم  نایم  رد  لاح  ره  رد  اما  ددرگ  یمن  هتخانش  یلو  دوش  یم  هدید  رگید  يدراوم  رد  تسا و  ناهنپ  ناگدید 

تبیغ هنیشیپ 

تایاور زا  هکلب  دشاب  هداد  يور  راگدرورپ  تّجح  نیرخآ  هرابرد  اهنت  راب و  نیلوا  يارب  هک  تسین  يا  هدیدپ  یتسیز ، ناهن  تبیغ و 
هب رما  نیا  دنا و  هدوب  تبیغ  یناهنپ و  رد  ار  دوخ  یگدنز  زا  یـشخب  یهلا ، گرزب  ناربمایپ  زا  يدادـعت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناوارف 

.یگداوناخ تحلصم  ای  یصخش و  هتساوخ  کی  هن  هدوب و  ییادخ  تحلصم  تمکح و  تهج 

، فـسوی میهاربا ، حـلاص ، حوـن ، سیردا ، نوـچمه  یناربماـیپ  یگدـنز  رد  هک  تـسا  یهلا  ياـه (2)  ّتنـس  زا  یکی  تبیغ  نیارباـنب 
طیارش بسانت  هب  یهلا  ناریفس  نآ  زا  کی  ره  تسا و  هتفای  نایرج  مالسلا  مهیلع  یسیع  لایناد و  نامیلـس ، سایلا ، بیعـش ، یـسوم ،

.دنا (3) هدرب  رسب  تبیغ  رد  ار  ییاهلاس 

ناربمایپ ياه  تنـس  زا  یکی  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  زا  تایاور  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
هللا لجع  يدهم  ترـضح  یگدـنز  رد  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  ّتنـس  ندـش  ارجا  ترـضح ، نآ  تبیغ  لیالد  زا  یکی  تسا و  هدـش  دای 

.تسا هدش  هدرمش  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنزرف يا  تسیچ  تبیغ  نیا  لیلد  دیوگ : يوار  .دوب  دهاوخ  ینالوط  نآ  تدم  هک  تسا  یتبیغ  ام  زا  مئاق  ِماما [  [ يارب هک  یتسار  هب  »
»؟ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص28. ح46 ، ، 33 باب ج2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
هدرک حرطم  یهلا  ّتنس  زا  نخـس   77 هیآ ءارـسا ، 23 و  هیآ حتف ، 58 ؛ هیآ رفاـغ ، هلمج  زا  يددـعتم  ياـه  هروس  رد  میرک  نآرق  - . 2

نآ رد  ینوگرگد  زگره  هک  تسا  یهلا  یساسا  تباث و  نیناوق  یهلا  ّتنـس  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اهنیا  عومجم  زا  تسا و 
ریـسفت  ) .درک دـهاوخ  تموکح  هدـنیآ  زورما و  ماوقا  رب  مه  تسا و  هدوب  مکاـح  هتـشذگ  ماوـقا  رب  مه  نیناوـق  نیا  .دـهد  یمن  يور 

( صیخلت اب  ص 435 ، ج 17 ، هنومن ،
ات 300. ص 254  متفه ، ات  لوا  باب  ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 3
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64 ص :

: دیامرف یم  ترضح 

(1) .دهد » يور  ترضح  نآ  هرابرد  ناشیاه  تبیغ  رد  ءایبنا  ياه  تنس  دهاوخ  یم  دنوادخ  »

تدالو زا  شیپ  اه  لاس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  زا  نخس  هک  دوش  یم  راکشآ  زین  هتکن  نیا  قوف  نخـس  زا 
تبیغ زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یمالسا  نایاوشیپ  تسا و  هدوب  حرطم  راوگرزب ، نآ 
مدرم يارب  ار  یفیاظو  زین  دـنا و  هداد  ربخ  داتفا ، دـهاوخ  قاّفتا  تبیغ  ناـمز  رد  هچنآ  نآ و  تایـصوصخ  زا  یـضعب  ترـضح و  نآ 

.دنا (2) هتشاد  نایب  نامز  نآ  رد  نمؤم 

: دنا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

زا نامدرم  هک  هاگنآ  ات  یناـشیرپ [  [ یتریح تسا و  یتبیغ  وا  يارب  ...تسا  نم  نادـنزرف  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  »
داد لدع و  زا  ار  نیمز  سپ  نابات ؛[ نشور و  يا  هراتـس   [ بقاث باهـش  دننام  دیآ  یم  نامز  نآ  رد  سپ  دنوش  هارمگ  دوخ  ياه  نید 

(3) .دشاب » هدنکآ  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  دنک  یم  رپ 

تبیغ هفسلف 

هراشا

وا روهظ  تاـکرب  زا  مدرم  اـت  دـیدرگ  ببـس  تلع  مادـک  تسا و  هتفرگ  رارق  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  ادـخ  تّجح  ماـما و  ارچ  یتسار  هب 
؟ دندرگ مورحم 

مزال قوف  لاؤس  هب  نتفگ  خساپ  زا  شیپ  یلو  تسا  تسد  رد  زین  یناوارف  تایاور  هدـش و  هتفگ  یناوارف  نانخـس  عوضوم  نیا  هرابرد 
: مینک هراشا  یساسا  يا  هتکن  هب  تسا 

نیا هاوخ  دـهد  یمن  ماجنا  تحلـصم  تمکح و  ِساسا  رب  زج  ار  یگرزب  کچوک و  راـک  چـیه  ملاـع  دـنوادخ  هک  میراد  ناـمیا  اـم 
هک دریذـپ  یم  ماجنا  وا  هدارا  هب  راگدرورپ و  ریبدـت  اب  ناهج  ِنالک  درخ و  ياهدادـیور  همه  زین  .ریخ و  ای  میـسانشب  ار  اه  تحلـصم 

تمکح قباطم  زین  رورـس  نآ  تبیغ  نیاربانب  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  هثداح  اهنآ ، نیرتمهم  زا  یکی 
.مینادن ار  نآ  هفسلف  ام  هچرگا  تسا  تحلصم  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« .دتفا یم  کش  هب  نآ  رد  یلطاب  لها  ره  هک  تسا  یتبیغ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  يارب  دیدرت  یب  »

ص 90. ح 3 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
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ات 340. صص 312  ات 29 ، ياه 26  باب  مّود ، لصف  رثالا ، بختنم  هب  ك.ر  - . 2
ص 536. ح 4 ، باب 25 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 3
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65 ص :

: دومرف ترضح  .درک  لاؤس  تبیغ  تلع  زا  يوار 

میناد یم  نوچ  یلو  تسا  یهلا  رارسا  زا  يّرـس  تبیغ ، ...مینک  نایب  امـش  يارب  ار  نآ  میرادن  هزاجا  هک  تسا  يرما  ببـس  هب  تبیغ  »
مولعم ام  يارب  اهراک  نآ  ّتلع  هچرگا  تسا و  تمکِح   ] ِساسارب  [ وا ياهراک  همه  هک  میریذپ  یم  تسا  میکح  گرزب  دـنوادخ  هک 

(1) .دشابن »

زار و نتسناد  لابند  هب  دروآ ، یم  دورف  میلـست  رـس  اهنآ  ربارب  رد  دناد و  یم  هنامیکح  ار  دنوادخ  لاعفا  همه  هک  یناسنا  اسب  هچ  هّتبلا 
هب نیاربانب  .دبای  يرتشیب  یبلق  نانیمطا  سفن و  شمارآ  هدیدپ ، کی  هفسلف  هب  ملع  ببس  هب  ات  دشاب  ملاع  ياهدادیور  زا  یـضعب  زمر 

طوبرم تایاور  هب  میزادرپ و  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  راثآ  اه و  تمکح  نوماریپ  یـسررب  ثحب و 
: مینک یم  هراشا  نآ  هب 

مدرم بیدأت 

تساور دننک ، ینامرفان  ار  وا  رماوا  هکلب  دنهدن  ماجنا  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  فیاظو  دنسانشن و  ردق  ماما  ربمایپ و  هب  تبـسن  تّما  یتقو 
رد دنبایرد و  ار  وا  دوجو  تکرب  شزرا و  وا ، تبیغ  راگزور  رد  دنیآ و  دوخ  هب  ات  دنک  ادـج  اهنآ  زا  ار  ناشیا  ياوشیپ  دـنوادخ ، هک 

.دننکن كرد  دننادن و  اهنآ  هچرگ  تسا  تما  تحلصم  هب  ماما  تبیغ  تروص ، نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .دریگرب » اهنآ  نایم  زا  ار  ام  درادن  شوخ  یموق  يارب  ار  ام  ینیشنمه  یهارمه و  دنوادخ  یتقو  »

نارگید نامیپ  تحت  ندوبن  لالقتسا و 

ات دـندنب  یم  ینامیپ  دـهع و  نافلاخم ، زا  یـضعب  اب  مایق  يادـتبا  رد  راچان  هب  دنتـسه  بالقنا  لّوحت و  کی  داجیا  لاـبند  هب  هک  اـهنآ 
ییاپرب هار  رد  هک  تسا  یگرزب  حلـصم  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  یلو  دننک ، لابند  ار  دوخ  فادها  دـنناوتب 
هزرابم هب  رومأم  وا  ناوارف  تایاور  قباطم  هک  اریز  درک  دهاوخن  شزاس  يرگمتـس  تردق  چـیه  اب  یناهج  لدـع  تموکح  بالقنا و 

تبیغ رد  بالقنا ، طیارش  ندش  هدامآ  ات  تهج  نیمه  هب  .تسا  ناملاظ  همه  اب  راکشآ  عطاق و 

ص 204. ح 11 ، باب 44 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
باب 179. ص 244 ، عیارشلا ، للع  - . 2
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66 ص :

.ددنبب ینامیپ  دهع و  ادخ  نانمشد  اب  هک  دشابن  روبجم  ات  دور  یم 

: تسا هدیدرگ  نایب  هنوگنیا  تبیغ  تلع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد 

هتـشادن یتعیب  فیرـشلا [ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما   [ وا هدـهع  رب  یـسک  دـنک ، یم  مایق  ریـشمش  اب  هک  نامز  نآ  هکنیا  يارب  »
(1) .دشاب »

مدرم شیامزآ 

رد ناشیراوتسا  نازیم  ات  دیامزآ  یم  نوگانوگ  بابسا  هب  ار  دوخ  ناگدنب  وا  .تسا  دنوادخ  ياه  ّتنـس  زا  یکی  مدرم  ندرک  ناحتما 
یم هتخاس  هک  دنتـسه  ناگدـنب  نیا  اهـشیامزآ  هروک  رد  یلو  تسا  مولعم  دـنوادخ  يارب  ناحتما  هجیتن  هّتبلا  .دوش  نشور  قح  ریـسم 

.دنرب یم  یپ  دوخ  دوجو  رهوج  هب  دنوش و 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

ماما رما =(  نیا  بحاص  يارب  دنکن  نوریب  نآ  زا  ار  امش  یسک  ات  دیشاب  دوخ  نید  بظاوم  دش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  »
، تبیغ نیا  دنراد و  یم  رب  تسد  دوخ  داقتعا  زا  وا  ناوریپ  زا  یهورگ  هک  دوب  دهاوخ  یتبیغ  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

(2) .دنک » یم  ناحتما  ار  شناگدنب  نآ  اب  دنوادخ  هک  تسا  ینومزآ 

ماما ناج  ظفح 

یتصرف رد  دـنناوتب  هکنیا  يارب  اهنآ  .دوب  شیوخ  ناج  ظفح  دـش ، یم  دوخ  موق  زا  ناربمایپ  يریگ  هرانک  ببـس  هک  یلماوع  زا  یکی 
مالـسا ربمایپ  هک  هنوگنامه  دندش  یم  یفخم  دنتفرگ  یم  رارق  دیدهت  دروم  هک  یطیارـش  رد  دـنناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  تلاسر  رگید 

.تسا دنوادخ  هدارا  روتسد و  هب  اهنیا  همه  هتبلا  .دش  ناهنپ  راغ  رد  تفر و  نوریب  هّکم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هدش  نایب  يرما  نینچ  ددعتم  تایاور  رد  زین  وا  تبیغ  تلع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص 232. ح 4 ، باب 44 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
ص 237. ح 284 ، لصف 5 ، یسوط ، هبیغلا  - . 2

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 94 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

شیوخ ِناـجرب  دومرف : ترـضح  .دـش  لاؤس  نآ  ّتلع  زا  .دـش  دـهاوخ  بیاـغ  اـه  مشچ  زا  یتدـم  دوخ ، ماـیق  زا  شیپ  رظتنم ، ماـما  »
(1) .تسا » كانمیب 

نید هعماج و  حالـص  هب  یهلا و  هفیظو  ماجنا  نادیم  رد  هک  تسا  بولطم  یتداهـش  یلو  تسادـخ  نادرم  يوزرآ  تداهـش  دـنچ  ره 
یلقع و يرما  لـتق ، زا  سرت  دـشاب ، فادـها  نتفر  تسد  زا  نتفر و  ردـه  هب  ینعم  هب  درف  ندـش  هتـشک  هـک  هاـگنآ  اـّما  .دـشاب  ادـخ 
ءایبنا و مامت  يوزرآ  لاـمآ و  هبعک  نتخیر  ورف  ینعم  هب  تسا  یهلا  هریخذ  نیرخآ  هک  مهدزاود  ماـما  ندـش  هتـشک  .تسا  هدیدنـسپ 

.تسا یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  رد  راگدرورپ  هدعو  نتفاین  ققحت  مالسلا و  مهیلع  ءایلوا 

هدـیدرگ نایب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  ّتلع  هرابرد  زین  يرگید  ياه  هتکن  تاـیاور  رد  هک  تسا  ینتفگ 
؛ تشذـگ نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  هکنیا  تسا  مهم  هچنآ  یلو  دوش  یم  يراددوخ  اـهنآ  رکذ  زا  راـصتخا  تیاـعر  يارب  هک  تسا 
هک تسا  یلماوع  دش  نایب  هچنآ  دش و  دهاوخ  راکشآ  روهظ  زا  سپ  نآ  یساسا  یلصا و  تلع  تسا و  یهلا  رارسا  زا  يّرس  تبیغ ،» »

.تسا هدوب  راذگ  ریثأت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تبیغ  رد 

تبیغ عاونا 

هراشا

همه هک  اجنآ  زا  یلو  دوب  يرورـض  مزال و  يرما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  تبیغ  هتـشذگ ، بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
نیرخآ تبیغ  هک  دوب  نآ  میب  دوب و  مدرم  داقتعا  نامیا و  ياه  هیاپ  تیوقت  ياتسار  رد  ام ، گرزب  نایاوشیپ  ياه  مادقا  اه و  تکرح 

همانرب هدـش و  باسح  يدـنور  اب  تبیغ  نارود  دروآ ، دراو  نیملـسم  تناید  هب  ناربج  لباق  ریغ  يّدـج و  ياه  بیـسآ  یهلا ، تّجح 
.درک ادیپ  همادا  هدیدرگ و  زاغآ  قیقد  يزیر 

همئا لـفاحم  لـقن  داـتفا و  اـه  ناـبز  رـس  رب  نآ  ترورـض  راوگرزب و  نآ  تبیغ  زا  نخـس  مهدزاود ، ماـما  تدـالو  زا  شیپ  اـه  لاـس 
یبلاق رد  نایعیش  اب  مالسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  طابترا  شور  نینچمه  .دش  ناشیا  باحصا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم 

ياهزاین زا  يرایسب  رد  هک  دنتخومآ  هتفر  هتفر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  تفرگ و  ماجنا  يرتدودحم  لکـش  هب  دیدج و 
يدام و
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لیکو و ناونع  هب  ناماما  يوس  زا  هک  یناسک  هب  هعجارم  اب  دنناوت  یم  هکلب  دنتسین  رضاح  ماما  رضحم  هب  یبایفرـش  هب  روبجم  يونعم ،
تبیغ هرود  زاغآ  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ِتداهـش  اب  .دـننک  لمع  دوخ  فیاظو  هب  دـنا ، هدـش  یفرعم  داـمتعا  دروم  درف 
نابئان هلیـسو  هب  مدرم  هکلب  دـشن  عطق  یّلک  هب  تما  ماما و  هطبار  مه  زاب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح 

هب نایعیـش  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  دـندوب و  طابترا  رد  شیوخ  يادـتقم  الوم و  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاـخ 
هب ینید  فیاظو  تخانش  هار  زین  ماما  تبیغ  طیارش  رد  هک  دنتسناد  دنتفرگ و  وخ  ینید ، ناملاع  اب  رت  هدرتسگ  طابترا  دمآ و  تفر و 

داتفا و قافتا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هّللا  هیقب  ترضح  ینالوط  تبیغ  هک  دوب  بسانم  رتسب  نیا  رد  .تسین  هتـسب  اه  نآ  يور 
.دیدرگ عطق  دوب ، جیار  لومعم و  هتشذگ  ياه  نامز  رد  نایعیش  ماما و  نیب  هک  یطابترا 

.دروآ میهاوخ  ار  یبلاطم  تبیغ ، دنلب  هاتوک و  هرود  ود  ياه  یگژیو  هرابرد  کنیا 

تّدم هاتوک  تبیغ 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  مـهدزاود  ماـما  تماــما  نارود  يرمق ، يرجه  لاس 260  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تداهـش  اـب 
لاس 329 ات  دش و  عورش  تسا  فورعم  يرغـص » تبیغ   » هب هک  یمارگ  نآ  تّدم  هاتوک  تبیغ  نامز ، نیمه  زا  دش و  زاغآ  فیرـشلا 

.تفای همادا  لاس  هب 70  کیدزن  يرمق  يرجه 

رد فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  اب  ّصاخ  ناـبیان  قیرط  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  يرغـص  تبیغ  هرود  یگژیو  نیرت  مهم 
هب زین  یهاگ  .دنتفرگ (1)  یم  ار  دوخ  تالاؤس  خساپ  دندرک و  یم  تفایرد  ار  ترضح  نآ  ياه  مایپ  اهنآ  هلیـسو  هب  دندوب و  طابترا 

.دنتفای یم  ار  شیوخ  ماما  روضح  هب  یبایفرش  قیفوت  ماما ، نابئان  هطساو 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  ناگدیزگرب  هعیش و  ناگرزب  املع و  زا  یگمه  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  ّصاخ  نابئان 
: زا دنترابع  دوخ  تباین  نامز  بیترت  هب  هک  دنتسه  نت  راهچ  دندوب ، فیرشلا 

وا .تشذگ  رد  يرمق  يرجه  لاس 267  رد  دش و  ترضح  نآ  تباین  راد  هدهع  ماما ، ِتبیغ  زاغآ  زا  يو  يرمَع ؛ دیعس  نب  نامثع  . 1
.تسا هدوب  زین  مالسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  لیکو 

باب 31، ج 53  راونالاراحب ، هنومن  يارب   ) تسا دوجوم  هعیش  ياملع  ياه  باتک  رد  تسا  روهـشم  تاعیقوت  هب  هک  اه  همان  نتم  - . 1
(. 197 ص 150 - 
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يرمق يرجه  لاس 305  رد  دیسر و  تباین  ماقم  هب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  هک  تسا  لّوا  بیان  دنزرف  وا  يرمع ؛ نامثع  نب  دمحم  . 2
.درک تافو 

.تفگ تایح  دوردب  يرمق  يرجه  لاس 326  رد  تباین ، لاس  زا 21  سپ  وا  یتخبون ؛ حور  نب  نیسح  . 3

.تفرگ نایاپ  يرغص  تبیغ  نارود  وا  گرم  اب  تفر و  ایند  زا  يرمق  يرجه  لاس 329  رد  يو  يرمس ؛ دمحم  نب  یلع  . 4

مدرم هب  هدـیدرگ و  باختنا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  طسوت  یگمه  صاـخ  ناـبئان 
دیعس نب  نامثع  هارمه  هب  نایعیش  زا  رفن  لهچ  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  هبیغلا  باتک  رد  یسوط ; خیـش  .دندش  یم  یفرعم 

: دومرف داد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  دنزرف  مالسلا ، هیلع  ماما  .دندیسر  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  روضح  هب  لوا ) بئان  )

لامک هب  وا  رمع  ات  دـید  دـیهاوخن  ار  وا  زورما  زا  سپ  هک  دـینادب  ...دـینک  تعاـطا  وا  زا  .تسامـش  ماـما  كدوک )  ) نیا نم ، زا  سپ 
هب اهراک  تسامـش و  ماما  نیـشناج  وا  هک  دیرب  نامرف  وا  زا  دیریذپب و  دیوگ  یم   ] دیعـس نب   [ نامثع هچنآ  وا ) تبیغ  رد   ) سپ .دسرب 

.تسوا (1) تسد 

زین فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زا  مود ) بئان   ) نامثع نبدمحم  تباین  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رگید  یتیاور  رد 
.تسا هدومرف  حیرصت 

: دسیون یم  یسوط  خیش 

.تفرگ لیوحت  دندوب ، هدروآ  نمی  نایعیـش  زا  یعمج  هک  ار  یلاوما  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ترـضح  روتـسد  هب  دیعـس » نب  نامثع  »
، امش دزن  وا  هاگیاج  راک ، نیا  اب  یلو  تسامش  نایعیش  نیرتهب  زا  نامثع  مسق  ادخ  هب  دنتفگ ، ماما  هب  دندوب  ارجام  دهاش  هک  یهورگ 

.دش رت  نشور  ام  يارب 

مرسپ لیکو  زین  دمحم »  » شرـسپ تسا و  نم  لیکو  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  هک  دیـشاب  هاوگ  هلب ، دومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
.دوب (2) دهاوخ  يدهم » »

، نابئان زا  کی  ره  زین  يرغـص  تبیغ  لوط  رد  دوب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  زا  لبق  نارود  هب  طوبرم  اهنیا 
هدش باختنا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يوس  زا  هک  ار  يدعب  بئان  دوخ ، گرم  زا  شیپ 

ص 357. ح 319 ، لصف 6 ، یسوط ، هبیغلا  - . 1
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.دندرک یم  یفرعم  مدرم  هب  دوب 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  صاخ  تباین  يارب  ییاه ، یگژیو  تافـص و  زا  يرادروخرب  ببـس  هب  گرزب  نادرم  نیا 
مهیلع تیب  لها  رارـسا  ِندناشوپ  يراک و  ناهنپ  يراد و  زار  راتفر ، راتفگ و  رد  تلادـع  ینمادـکاپ ، يرادـتناما ، .دـنتفای  یگتـسیاش 

دامتعا و دروم  ناـشیا  .دوب  اـهنآ  مهم  تایـصوصخ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  هرود  هژیو  طیارـش  رد  مالـسلا 
تیبرت تحت  یگلاس  هدزای  ّنس  زا  نانآ  زا  یـضعب  .دندوب  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  بتکم  ناگتفای  شرورپ  مالـسلا و  هیلع  ماما  نانیمطا 

اه نابز  رس  رب  اهنآ  کین  مان  .دندیناسر  لامک  هب  شیوخ  دوجو  رد  يوق  ینامیا  رانک  رد  ار  ملع  دنتفرگ و  رارق  مالسلا  مهیلع  ناماما 
نیرت تخـس  رد  هک  دوب  هدـش  نیجع  ناشدوجو  اب  نانچ  اه  یتخـس  ربارب  رد  تمواقم  تالکـشم و  لمحت  يراـبدرب و  ربص و  دوب و 
دندوب رادروخرب  نایعیش  يربهر  تیریدم و  ناوت  زا  ابیز ، تافص  نیا  همه  رانک  رد  دنتـشاد و  لماک  تعاطا  دوخ  ماما  زا  زین  طیارش 

یهلا میقتـسم  طارـص  رد  ار  هعیـش  هعماج  دوجوم ، تاناکما  زا  يریگ  هرهب  ناـمز و  تیـساّسح  كرد  لـماک و  یهاـگآ  مهف و  اـب  و 
.دنداد روبع  تمالس  هب  يرغص  تبیغ  هاگرذگ  زا  ار  نانآ  دندرک و  تیاده 

تایح زا  هرود  نیا  تیمها  یبوخ  هب  ماـما  تما و  نیب  طاـبترا  داـجیا  رد  هعبرا  باّون  مهم  شقن  يرغـص و  تبیغ  هرود  قیقد  هعلاـطم 
ماما رـضحم  هب  نایعیـش  زا  یخرب  نتفای  هار  زین  اه و  طابترا  نیا  دوجو  .دهد  یم  ناشن  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما 
نیا تشاد و  راـگدرورپ  تّجح  نیرخآ  مهدزاود و  ماـما  تدـالو  تاـبثا  رد  یناوارف  ریثأـت  يرغـص  تبیغ  نارود  لوـط  رد  شیوـخ 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  يارب  يدنزرف  ّدلوت  هب  تبسن  ار  نایعیش  ات  دندیشوک  یم  نانمشد  هک  دوب  ینامز  رد  تسرد  مهم  درواتسد 
زا مدرم  نارود  نآ  رد  هک  دوب  يربک  تبیغ  عورـش  يارب  یبساـنم  رتسب  هنیمز و  هرود ، نیا  هوـالع  هب  .دـنیامن  دـیدرت  کـش و  راـچد 

روضح دوجو و  هب  نانیمطا  رطاخ و  شمارآ  اب  یلو  دـندش  یم  مورحم  نیعم ، يدارفا  طسوت  دوخ  ماـما  اـب  طاـبترا  هنوگ  ره  نتـشاد 
.دنداهن اپ  ترضح ، لماک  تبیغ  راگزور  هب  وا ، تاکرب  زا  يدنم  هرهب  ماما و 

تّدم دنلب  تبیغ 

: دوب هدمآ  نینچ  وا  هب  باطخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زا  يا  همان  رد  مراهچ  بئان  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد 

هب وت ، تافو  تبیصم  رد  دنوادخ  يرمس ، دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
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هب ور  نیا  زا  .تـفر  یهاوـخ  یقاـب  يارـس  هـب  رگید  زور  شـش  اـت  وـت  هـک  ارچ  دـیامرف ؛ تـمارک  گرزب  شاداـپ  تا ، ینید  ناردارب 
هدیسر ارف  ینالوط [ و   [ لماک تبیغ  هرود  هک  اریز  نکم ! تیصو  یسک  هب  دوخ  زا  سپ  نیـشناج  هرابرد  نک و  یگدیـسر  تیاهراک 

اهلد هک  دوب  دهاوخ  زارد  یتدم  تشذگ  زا  سپ  نآ  یهلا و  نامرف  زا  سپ  رگم  دوب  دهاوخن   ] نم يارب   [ يروهظ سپ  نیا  زا  تسا و 
(1) ...ددرگ » رپ  متس  ملظ و  زا  نیمز  دریگارف و  تواسق  یتخس و  ار 

فورعم يربک » تبیغ   » هب هک  ینالوط  تبیغ  هرود  يرمق ، يرجه  لاس 329  رد  مهدزاود  ماما  صاخ  بئان  نیرخآ  تافو  اب  نیاربانب 
وترپ زا  ناـهج  دور و  راـنک  تبیغ ، ياـهربا  دـنوادخ  تساوـخ  هب  هک  يزور  اـت  دراد  همادا  ناـنچمه  نارود  نیا  دـش و  زاـغآ  تسا ،

.ددرگ دنم  هرهب  تیالو ، نازورف  دیشروخ  میقتسم 

دوخ یهلا  فیلاکت  اب  دنتـشاد و  هطبار  دوخ  ماما  اب  صاخ  نابئان  هلیـسو  هب  نایعیـش  يرغـص ، تبیغ  هرود  رد  تشذـگ  هک  هنوگنامه 
هب اهنت  دوخ  ینید  فیاظو  تخانـش  يارب  نمؤم  مدرم  هدیدرگ و  عطق  طابترا  عون  نیا  يربک  تبیغ  نارود  رد  یلو  دـندش  یم  انـشآ 

ینشور ریسم  نایرج ، نیا  دننک و  یم  هعجارم  دنتسه  دیلقت  گرزب  عجارم  هتسراو و  ینید  ناملاع  نامه  هک  ترـضح  نآ  ماع  نابئان 
رد .دومرف  میـسرت  هعیـش ، دامتعا  دروم  ياه  هرهچ  زا  یکی  هب  يا  همان  رد  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  تسا 

: تسا هدمآ  نینچ  دش  غالبا  ماما  صاخ  بئان  نیمود  طّسوت  هک  همان  نیا  زا  يزارف 

ییاهدادیور دروم  رد  اما  ...مهیَلَع (2) و  ِهّللا  ُهَّجُح  اَنَأَو  مُکیَلَع  یتَّجُح  مُهَّنِاَف  اِنثیدَـح  ِهاوُر  یِلا  اـهیف  اوُعِجْراَـف  ِهَِعقاْولا  ُثِداوَْحلا  اَّمَاَو  »
.دینک عوجر  اهقف [ ام =]  ثیدح  نایوار  هب  نوگانوگ [ طیارش  رد  دوخ  یهلا  هفیظو  تخانش  يارب  و   [ داد دهاوخ  خر  هدنیآ [ رد   [ هک

« ...متسه نانآ  رب  ادخ  تّجح  نم  دنتسه و  امش  رب  نم  تّجح  اهنآ  اریز 

تبیغ هرود  رد  نایعیش  یعامتجا  يدرف و  هفیظو  تخانش  نآ  زا  رت  مهم  ینید و  ياهـشسرپ  هب  ییوگ  خساپ  يارب  دیدج  راکهار  نیا 
، هعیـش گنهرف  رد  يربهر  تماما و  یّقرتم  ماظن  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ياـیوگ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  لـماک 

چیه رد  تسا و  هداد  ماجنا  شور ، نیرتراوتسا  هب  ار  مدرم  يربهر  تیاده و  رما  فلتخم ، طیارش  رد  هک  تسا  هدنز  ایوپ و  یماظن 

ص 395. ح 365 ، لصف 6 ، یسوط ، هبیغلا  - . 1
ص 236. ح 3 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 2
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یگدنز فلتخم  يایاوز  رد  ار  اهنآ  روما  هتـشررس  هکلب  تسا  هدرکن  اهر  رگتیاده  همـشچرس  کی  نودب  ار  بتکم  ناوریپ  يا  هرود 
یتشک ات  تسا  هدرپس  دنتـسه ، مدرم  يایند  نید و  رادـتناما  هک  راگزیهرپ  سانـش و  نید  ناملاع  تیافک  اب  تسد  هب  یعمج  يدرف و 

ظفح ثداوح  بادرگ  رد  نداتفا  زا  رامعتسا  نازاب  تسایس  ياه  تسایس  ناهج و  ینافوط  مطالت و  رپ  يایرد  رد  ار  یمالـسا  هعماج 
.دننک يرادساپ  ار  نایعیش  يداقتعا  ياهزرم  هدرک و 

: دومرف تبیغ  نامز  رد  ینید  ياملع  شقن  نایب  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

ار اهنآ  دنناوخب و  ترضح  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  زا  سپ  هک  ییاملع  دندوبن  رگا  »
دندوبن رگا  دننک و  تیامح  تسادخ [ نید  هک   [ وا نید  زا  یهلا  مکحم  ياه  لیلد  اه و  تجح  اب  دـننک و  تیادـه  ناشماما  يوس  هب 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  ياه [ ینمشد   [ زا ناتفـص و  ناطیـش  ناطیـش و  ياه  ماد  زا  ار  ادخ  ناگدنب  هک  رایـشوه  ناملاع  نآ 

راکفا و و   [ اه لد  هتـشررس  هک  دنتـسه  ناشیا  یلو  تفر !! یم  نوریب  ادخ  نید  زا  هکنیا  رگم  دنام  یمن  سک  چیه  دـنهد ، یم  تاجن 
نیرترب ناملاع ، نآ  .دریگ  یم  تسد  هب  ار  یتشِک  ناّکـس  ناب ، یتشک  هک  نانچنآ  دـنراد  تسد  رد  يراوتـسا  اـب  ار  نایعیـش   ] دـیاقع

(1) .دنتسه » لاعتم  دنوادخ  دزن  ناگدنب [ [

رد مدرم  روما  رایتخا  ندرپس  هک  اریز  .دشاب  اراد  دیاب  هعماج  يربهر  هک  تسا  یتایـصوصخ  طیارـش و  تسا  هجوت  لباق  هک  يا  هتکن 
.دشاب قیقد  حیحص و  صیخشت  رظن و  تقد  اب  هارمه  دیاب  دنوش  یم  گرزب  تیلوئسم  نیا  راد  هدهع  هک  يدارفا  ای  درف  هب  ایند  نید و 

رما تیالو  ماـقم  نآ ، زا  رتـالاب  ینید و  عجرم  يارب  ار  يا  هداـعلا  قوف  ياـهیگژیو  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  تهج  نیمه  هب 
.دنا هدرک  نایب  تسا ، فورعم  هیقف » یلو   » هب هک  نیملسم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

و  [ نییآ نید و  ناـبهگن  هدوـب و  رادـهگن  دوـخ  گرزب [ اـی  کـچوک  ِهاـنگ  ره  ربارب  رد   [ هک سکنآ  نـید  ناـملاع  اـهقف و  ناـیم  زا  »
دوخ رـصع [ ماما  و   [ الوم تاروتـسد  زا  هدرک و  تفلاخم  دوخ  یـصخش  ِتالیامت  اه و  هتـساوخ  اب  دـشاب و  مدرم [ دوخ و  تاداـقتعا 

(2) .نانآ » همه  هن  دنتسه  نینچ  هعیش  ياهقف  زا  یضعب  .دننک و  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  مدرم  رب  دنک ، تعاطا 

ص 15. ح 11 ، ج 1 ، جاجتحا ، - . 1
ص 511. ج 2 ، جاجتحا ، - . 2
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سرد هصالخ 

هجوت هاگن و  زا  ندوب  هدیـشوپ  يانعم  هب  هکلب  تسین  ندوبن  رـضاح  ياـنعم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تبیغ   o
تسا نارگید 

ياراد زین  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  يدادعت  هکلب  درادن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  صاصتخا  یتسیز  ناهنپ  تبیغ و   o
.دنا هدوب  تبیغ 

رکذ ترضح  تبیغ  لئالد  هلمج  زا  تایاور  رد  ...و  تعیب  مدع  مدرم ، بیدات  مدرم ، شیامزآ  ترـضح ، ناج  ظفح  لثم : یلماوع   o
.تسا هدش 

زا يربک  تبیغ  260ه 329ه ب ) لاس زا  ارغص  تبیغ  فلا ) .تسا  تبیغ  عون  ود  ياراد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما   o
روهظ نامز  ات  لاس 329ه 

هعماج ینید  روما  مامز  طیارشلا ، عماج  ءاهقف  يربک ، تبیغ  نامز  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هیـصوت  ساسا  رب   o
دنراد هدهع  رب  ار 
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دیهد حیضوت  ار  تبیغ  هنشیپ  موهفم و  . 1

؟ دیهد حرش  تایاور  هب  دانتسا  اب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تبیغ  لماوع  زا  لماع  هس  . 2

؟ تشاد هدهع  رب  ار  ماقم  نیا  لاس  دنچ  دوب و  مالسلا  هیلع  ماما  دنچ  صاخ  لیکو  بئان و  يرمع  نامثع  نب  دمحم  . 3

؟ تسا هدومرف  نییبت  هنوگچ  ار  يربک  تبیغ  نامز  رد  اهقف  ینید  تیعجرم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  . 4

هدرک هیبـشت  زیچ  هچ  هب  ار  تبیغ  نارود  رد  مدرم  ناـمیا  زا  تسارح  رد  هعیـش  ياـملع  شقن  تیمها و  مالـسلا  هـیلع  يداـه  ماـما  . 5
؟ تسا

یشهوژپ تالاوس 

هب هجوت  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  رد  نآ  ققحت  مدع  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دروم  رد  تبیغ  ققحت  تلع  . 1
؟ دینک نییبت  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  مامت  يارب  رطخ  دوجو 

؟ دییامن نایب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  هوحن  دروم  رد  حیحص  هاگدید  . 2

؟ دییامن یفرعم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  هعبرا  باون  . 3

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

یسوط خیش  هبیغلا  . 1

ینامعن هبیغلا  . 2

یمیکح اضردمحم  برغم  دیشروخ  . 3

ردص دمحمدیس  ارغص  تبیغ  خیرات  . 4

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  تیودهم  تماما و  . 5

نیسح مساج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  . 6

يرهاط هللا  بیبح  باتفآ  يامیس  . 7
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...و ییاقآدیسروپ  تبیغ  رصع  خیرات  . 8

يرابج اضردمحم  تلاکو  نامزاس  . 9
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بئاغ  ماما  دئاوف  متفه : سرد 

هراشا

: فادها

بئاغ ماما  هب  تبسن  مدرم  شنیب  تفرعم و  شیازفا  . 1

یتسه ملاع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  فئاظو  هاگیاج و  هب  هجوت  . 2

: دئاوف

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  هب  مدرم  رواب  داقتعا و  تیوقت  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  تانوئش  هب  تبسن  یهاگآ  . 2

ترضح تایانع  زا  يدنم  هرهب  برقت و  يارب  شالت  . 3

: یشزومآ بلاطم 

یتسه ماظن  رد  ماما  يروحم  هاگیاج  . 1

یشخب تینماو  یشخبدیما  . 2

هعیش نایک  ظفح  بتکم و  يرادیاپ  . 3

یهلا رارسا  مولع و  ظفح  . 4

سوفن بیذهتو  ینطاب  تیاده  . 5
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بیاغ ماما  دئاوف 

هراشا

ینامسآ و يربهر  رضحم  كرد  زا  یمالسا  تما  هدیدرگ و  مورحم  ادخ  تّجح  روهظ  ضیف  زا  يرـشب  هعماج  هک  تسا  لاس  اهدص 
يراثآ هچ  ناگمه  سرتسد  زا  رود  یناهنپ و  رد  وا  یگدـنز  تبیغ و  رد  وا  دوجو  یتسار  هب  .تسا  هدـنام  هرهب  یب  موصعم ، ییاوشیپ 

زا شیوخ  تبیغ  تخـس  راگزور  دـهاش  دوش و  دـلوتم  روهظ  نارود  ياه  یکیدزن  رد  دـش  یمن  ایآ  دراد ؟ ناـیناهج  ناـهج و  يارب 
؟ دشابن نایعیش 

.دریگ یم  همشچرس  یهلا  تّجح  ماما و  هاگیاج  هب  تبسن  تخانش  دوبن  زا  نآ  دننام  لاؤس و  نیا 

اهنت وا  ایآ  تسا ؟ هتـسباو  وا  ندوب  راکـشآ  هب  وا  يدوجو  راـثآ  همه  اـیآ  تسا ؟ هنوگچ  یتسه  هعومجم  رد  ماـما  هاـگیاج  یتسار  هب 
؟ تسا تکرب  رثا و  ياراد  تادوجوم  همه  يارب  وا  دوجو  ای  تسا  نامدرم  ییاوشیپ  يربهر و  يارب 

یتسه روحم  ماما 

ماظن رد  وا  .تسا  شنیرفآ  ناهج  ياه  هدـیدپ  همه  هب  راگدرورپ  یناسر  ضیف  هطـساو  ماـما ، ینید ، میلاـعت  ساـسارب  هعیـش و  رظن  زا 
.دنام یمن  يدامج  ناویح و  کلم و  نج و  مدآ ، ملاع و  وا  دوجو  یب  تسا و  رادم  روحم و  یتسه 

: دومرف ترضح  دنام ؟ یم  یقاب  ماما  نودب  نیمز  ایآ  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) .درب » یم  ورف  ار  دوخ  لها  هنیآ  ره  دنامب  ماما  نودب  نیمز  رگا  »

هطساو یناسنا ، لامک  يوس  هب  اهنآ  ییامنهار  مدرم و  هب  ادخ  ياه  مایپ  ندناسر  رد  وا  هکنیا 

ص 201. ج 1 ، یفاک ، - . 1
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دنوادخ ادتبا  زا  اریز  .تسا  یهیدب  نشور و  يرما  دـسر ، یم  ناگمه  هب  وا  دوجو  ببـس  هب  شخب  نیا  رد  یفطل  ضیف و  ره  تسا و 
هدافتسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  زا  یلو  .تسا  هدرک  تیاده  ار  يرشب  هلفاق  اهنآ  نانیشناج  سپس  ناربمایپ و  قیرط  زا  لاعتم 

دوجوم ره  هب  راگدرورپ  هیحان  زا  یـضیف  تمعن و  ره  ندیـسر  يارب  يا  هطـساو  ناونع  هب  ملاع  هرتسگ  رد  ناماما  دوجو  هک  دوش  یم 
یم ماما  لاناک  زا  دننک  یم  تفایرد  یهلا  يایاطع  تاضویف و  زا  هچنآ  تادوجوم ، همه  رتراکـشآ  نایب  هب  .تسا  یگرزب  کچوک و 

.دنتسه اراد  دوخ  تایح  لوط  رد  هک  يرگید  ياه  هرهب  اه و  تمعن  مه  تسا و  ماما  هطساو  هب  ناشدوجو  لصا  مه  .دنریگ 

: تسا هدمآ  هنوگنیا  تسا  یسانش  ماما  هرود  کی  هک  هریبک  هعماج  ترایز  زا  يزارف  رد 

ِِهنذِِاب (1)؛ ِّالا  ِضرَالا  یَلَع  َعَقَت  ْنَا  َءامَّسلا  ُکِسمی  ْمُِکبَو  َثیَغلا  ُلِّزَنی  ْمُِکبَو  ِْمتْخی  ْمُِکبَو  ُهّللا  َحَتَف  ْمُِکب  »

امش دوجو [ ببس   [ هب دهد و  یم  نایاپ  ار [ نآ  زین   [ امـش ببـس  هب  درک و  زاغآ   ] ار ملاع   [ امـش ببـس  هب  دنوادخ  گرزب [ ناماما  يا  [
«. وا هدارا  هب  زج  دیآ ، دورف  نیمز  رب  هکنیا  زا  تسا  هتشادهگن  ار  نامسآ  امش   ] دوجو تکرب   [ هب دتسرف و  یم  ورف  ار  ناراب 

یتسیز ناهن  تبیغ و  رد  یّتح  ملاع  رد  وا  دوجو  هکلب  دوش  یمن  هصالخ  وا  يراکـشآ  روهظ و  هب  اـهنت  ماـما  يدوجو  راـثآ  نیارباـنب 
تـسا رتلماک  رترب و  دوجوم  هک  وا  هک  تسا  هتـساوخ  هنوگنیا  دوخ  ادخ  تسا و  یهلا  تاقولخم  تادوجوم و  همه  تایح  همـشچرس 
.تسین وا  روهظ  تبیغ و  نیب  یقرف  هصرع  نیا  رد  دشاب و  اه  هدـیدپ  ریاس  هب  یهلا  ياه  هداد  تاضویف و  ندـناسر  تفایرد و  هطـساو 

داجیا یللخ  تهج  نیا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تبیغ  دـنریگ و  یم  هرهب  ماـما  دوجو  راـثآ  زا  ناـگمه  يرآ 
، تبیغ هرود  رد  ترضح  نآ  زا  يدنم  هرهب  هوحن  هرابرد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زا  یتقو  هکنیا  بلاج  .دنک  یمن 

: دیامرف یم  دوش  یم  لاؤس 

ُباحَّسلا (2)؛ ِراصبَالا  ِنَع  اْهتَبیَغ  اِذا  ِسمَّشلِاب  عاِفتنِالا  اَکَف  یتَبیَغ  یف  یب  ِعاِفتنِالا  ُهجَو  اّمَاَو  »

« .تسا هدیشوپ  اه  مشچ  زا  اهربا  هلیسو  هب  هک  هاگ  نآ  تسا  دیشروخ  زا  ندرب  دوس  دننام  متبیغ ، راگزور  رد  نم  زا  يدنم  هرهب 

دنـس و رظن  زا  تسا و  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ترایز  نیا  هکنیا  حیـضوت  .هریبک  هعماج  ترایز  ناـنجلا ، حـیتافم  - . 1
.تسا هدوب  هعیش  ناملاع  صاخ  تیانع  دروم  هتسویپ  تسا و  یلاع  تارابع ،
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یم هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یناوارف  ياه  هتکن  ربا ، ِسپ  رد  دیشروخ  نتفرگ  رارق  هب  وا  تبیغ  هیبشت  باتفآ و  هب  ماما  هیبشت 
: دوش

رـصع ماـما  یمارگ  دوجو  هک  ناـنچ  دـننک  یم  تکرح  وا  رود  هب  تارایـس  تارک و  دراد و  تیزکرم  یـسمش  هموظنم  رد  دیـشروخ 
.تسا یتسه  ماظن  زکرم 

ءامَّسلاَو (1)؛ ُضرالا  ِتَتَبَث  ِهِدوُجُِوبَو  يرَْولا  َقِزُر  ِِهنْمِیبَو  اینُّدلا  ِتیَِقب  ِِهئاقَِبب 

هدنام راوتـسا  نامـسآ ، نیمز و  وا  دوجو  رطاخ  هب  دنروخ و  یم  يزور  ملاع  وا ، دوجو  تکرب  هب  تسا و  یقاب  ایند  وا  ندوب  ببـس  هب 
.تسا

نانچ .دریگ  یم  هرهب  نآ  رون  زا  دراد  دیـشروخ  اب  هک  یطابترا  هزادنا  هب  سک  ره  دـنک و  یمن  غیرد  یناشفارون  زا  يا  هظحل  باتفآ ،
یلو دسر  یم  ناگدنب  هب  ناهج  ِراگدرورپ  هیحان  زا  هک  تسا  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  همه  ِتفایرد  هطساو  رـصع  یلو  دوجو  هک 

.ددرگ یم  دنم  هرهب  تالامک ، عبنم  نآ  اب  دوخ  هطبار  هزادنا  هب  سک  ره 

دوجو زا  ملاع  رگا  هکنانچ  .درک  دهاوخ  تنوکـس  لباق  ریغ  ار  نیمز  یکیرات ، امرـس و  تدـش  دـشابن ، مه  ربا  تشپ  ِباتفآ  نیا  رگا 
.دزاس یم  نکمم  ریغ  ار  یگدنز  همادا  اهالب  عاونا  موجه  اه و  یناماسبان  اه و  یتخس  دنامب  مورحم  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  هچرگ  ماما 

: دیامرف یم  دوخ  نایعیش  هب  باطخ  دیفم  خیش  هب  يا  همان  رد  ترضح  نآ 

ءادْعالا (2)؛ ُمُکَمَلَطْصاَو  َءاوّاللا  ُمُِکب  َلَزَنل  َِکلذ  الَْول  ْمُکِرْکِِذل َو  َنیسان  الَو  ْمُِکتاعارُِمل  َنیلِمْهُم  ُریَغ  ّانِا  »

اه و یتخـس  ًامتح  ام ) هتـسویپ  تایانع   ) دوبن رگا  میا و  هدربن  دای  زا  ار  امـش  زگره  میا و  هدرکن  اهر  دوخ  لاـح  هب  ار  امـش  زگره  اـم 
« .دندرک یم  دوبان  ار  امش  نانمشد  دیسر و  یم  امش  هب  یناوارف  ياهالب 

هعماج هژیو  هب  تیرـشب و  يارب  نایم  نیا  رد  دـناسر و  یم  ضیف  یتسه  همه  هب  دـبات و  یم  دوجو  ملاع  رب  ماما  دوجو  باتفآ  نیاربانب 
: میزادرپ یم  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دراد  يرتشیب  تاریخ  تاکرب و  وا  هب  دقتعم  هعیش و  تما  نیملسم و 

.هلیدع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - . 1
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یشخب دیما 

رد ماما  دوجو  .تسا  مادقا  تکرح و  لماع  دیما  .تسا  ییایوپ  طاشن و  تایح و  هیام  دیما  .تسا  دیما  یگدنز ، مهم  ياه  هیامرس  زا 
هب هلاسدصراهچ ، رازه و  خـیرات  لوط  رد  هتـسویپ و  هعیـش ، .تسا  قایتشا  روش و  رـسارس  نشور و  يا  هدـنیآ  هب  دـیما  بجوم  ملاع ،

میلـست یگداتـسیا و  هب  ار  وا  راوتـسا ، يا  هناوتـشپ  گرزب و  یئورین  ناونع  هب  هچ  نآ  تسا و  هدـش  راتفرگ  اه  یتخـس  اـهالب و  عاونا 
يا هناسفا  یلایخ و  هک  يا  هدـنیآ  .تسا  هدوب  نارواب  نید  نینمؤم و  زبس  هدـنیآ  هب  دـیما  تسا ؛ هتـشاداو  شـالت ، تکرح و  ندـشن و 

ره تسا و  هدنز  دریگ  هدهع  هب  ار  مایق  يربهر  دیاب  هک  نآ  اریز  .دـشاب  رت  کیدزن  دـناوت  یم  تسا و  کیدزن  هک  يا  هدـنیآ  تسین ؛
.میشاب هدامآ  دیاب  هک  میئام  وت و  نم و  نیا  و  باکر ؛ هب  اپ  هظحل 

بتکم يرادیاپ 

، عامتجا ات  دراد  هاگآ  يربهر  دوجو  هب  زاین  رظن ، دروم  دـصقم  هب  ندیـسر  ات  هار  همادا  دوخ و  تالیکـشت  ظفح  يارب  يا  هعماـج  ره 
یهدـنامزاس کی  رد  ات  تسا  دارفا  يارب  یگرزب  هناوتـشپ  ربهر ، دوجو  .دـنک  تکرح  حیحـص ، ریـسم  رد  وا  یهدـنامرف  رظن و  تحت 

تیعمج نایم  رد  هچرگ  لاّعف ، هدنز و  ربهر  .دنرامگ  تّمه  هدنیآ ، ياه  همانرب  تیوقت  هب  دننک و  ظفح  ار  یلبق  ياهدرواتسد  مّظنم ،
هب تبـسن  نوگانوگ ، ياه  هطـساو  هب  دـنک و  یمن  یهاتوک  یّلک ، ياهراکهار  هئارا  یلـصا و  طوطخ  میـسرت  زا  دـشابن  دوخ  دارفا  و 

.دهد یم  رادشه  یفارحنا ، ياههار 

اب وا  .تسا  هعیـش  بتکم  ظفح  يارب  يّدـج  لماع  وا  دوجو  یلو  تسا  تبیغ  رد  هچرگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما 
نمـشد هک  هاگ  نآ  دنک و  یم  يرادساپ  ار  نایعیـش  يرکف  ياهزرم  فلتخم ، ياه  هویـش  هب  نانمـشد ، ياه  هئطوت  زا  لماک  یهاگآ 

ناملاع و داشرا  تیادـه و  اـب  دریگ ، یم  هناـشن  ار  مدرم  تاداـقتعا  بتکم و  لوصا  نوگاـنوگ ، ياـهرازبا  اـه و  هلیـسو  اـب  راـکبیرف 
.ددنب یم  ار  وا  دوفن  ياههار  ناگدیزگرب ،
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: میونش یم  یسلجم (1)  همّالع  نابز  زا  ار  نیرحب  نایعیش  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تیانع  هنومن ، يارب 

زا ار  تقبس  يوگ  اج ، نآ  نایعیش  اب  ینمشد  رد  شریزو  هک  درک ، یم  تموکح  نیرحب  رب  یبصان  ییاورنامرف  هتـشذگ ، راگزور  رد 
شقن نآ  تسوپ  رب  اه  هژاو  نیا  یعیبط  تروص  هب  هک  داد ، وا  تسد  هب  ار  يرانا  دـش و  دراو  اورناـمرف  رب  ریزو  يزور  .دوب  هدوبر  وا 

رد رایـسب  نآ  ندـید  زا  اورناـمرف  هللا .» لوسر  ءاـفلخ  یلع  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  هللا و  لوسر  دّـمحم  هللا ، ـالا  هلا  ـال  : » دوـب هتـسب 
نیرحب نایعیش  هرابرد ي  وت  رظن  .تسا  عیشت  بهذم  نالطب  رب  دنمورین  یلیلد  راکشآ و  يا  هناشن  نیا ، تفگ : ریزو  هب  دش و  تفگش 

زا هک  دـنتفریذپ  ار  نآ  رگا  .میهد  هیارا  ناشیا  هب  ار  هناـشن  نیا  مینک و  رـضاح  ار  ناـنآ  دـیاب  نم ، رواـب  هب  داد : خـساپ  ریزو  تسیچ ؟
دنهدب هیزج (2)  ای  دنروایب  هدننک  عناق  یخساپ  مینک ؛ یم  ریخم  زیچ  هس  شنیزگ  نایم  ار  نانآ  هنرگو  دنشک  یم  تسد  دوخ  بهذم 

.میرب یم  تمینغ  هب  ار  ناش  لاوما  مینک و  یم  ریسا  ار  ناش  نادنزرف  نانز و  میشک  یم  ار  ناش  نادرم  هک  نیا  ای  و 

هراب نیا  رد  رگا  تفگ : داد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  رانا  هاگ  نآ  .دناوخارف  دوخ  دزن  ار  هعیش  نادنمـشناد  تفریذپ و  ار  وا  يأر  اورنامرف ،
هس هعیش ، نادنمشناد  .دیهدب  هیزج  دیاب  هک  نیا  ای  منک  یم  ریـسا  ار  نات  نادنزرف  نانز و  مشک و  یم  ار  امـش  دیرواین ، نشور  یلیلد 

ناـحلاص و زا  رفن  هد  دوـخ ، ناـیم  زا  هـک  دندیـسر  هجیتـن  نـیا  هـب  ناوارف  يوـگو  تـفگ  زا  سپ  ناـنآ  .دنتـساوخ  تـلهم  وا  زا  زور 
هب بشما  وت  دنتفگ : رفن  هس  نآ  زا  یکی  هب  دـندیزگرب و  ار  رفن  هس  زین  رفن  هد  نیا  نایم  زا  هاگ  نآ  .دـننیزگرب  ار  نیرحب  ناراگزیهرپ 

، وا اریز  سرپب ؛ ار  تبیـصم  نیا  زا  ییاهر  هار  وا ، زا  نک و  هثاغتـسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ورب و  ارحـص  يوس 
.تسام بحاص  ماما و 

بـش .درکن  تفاـیرد  یخـساپ  زین  وا  .دنداتـسرف  ار  مود  رفن  زین  مود  بش  .دـشن  ترـضح  تراـیز  هب  ّقفوم  یلو  درک ، نینچ  درم  نآ 
هب وا  .دنداتسرف  تشاد  مان  یسیع  نب  دّمحم  هک  ار  موس  رفن  رخآ ،

راونالاراحب باتک  اهنآ  نیرتفورعم  هتـشاذگ ، اجب  دوخ  زا  یناوارف  راـثآ  هک  تسا  يوفـص  رـصع  هعیـش ي  گرزب  ياـملع  زا  وا  - . 1
لاس 1111 رد  يو  .تسا  هدش  میظنت  دلج  رد 110  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تاملک  زا  گنس  نارگ  يا  هعومجم  هک  تسا 

.دش نفد  ناهفصا  عماج  دجسم  رد  تفای و  تافو  ق 
هب تاناکما  زا  يرادروخرب  ّتینما و  نیمأت  ربارب  رد  دننک ، یم  یگدنز  یمالـسا  تموکح  هانپ  رد  هک  یناناملـسم  ریغ  هک  یلوپ  - . 2

.دنزادرپ یم  یمالسا  تلود 
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يا دیوگ : یم  وا  هب  باطخ  يدرم  دینش  دش ، بش  رخآ  نوچ  .درک  کمک  تساوخرد  ترـضح ، زا  يراز  هیرگ و  اب  تفر و  ارحص 
وا هک  تساوخ  درم  نآ  زا  یسیع  نب  دّمحم  يا ؟ هدمآ  نوریب  نابایب  يوس  هب  ارچ  منیب و  یم  لاح  نیا  هب  ار  وت  ارچ  یسیع ! نب  دّمحم 

رگا تفگ : یسیع  نبدمحم  وگزاب ! ار  دوخ  تجاح  .نامزلا  بحاص  منم  یـسیع ! نب  دّمحم  يا  دومرف : وا  .دراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار 
امـش رب  هک  یتبیـصم  نآ  لیلد  هب  وت  .ییوگ  یم  تسار  دومرف : .تسین  زاین  نم  نتفگ  هب  یناد و  یم  ارم  ناتـساد  ینامزلا ، بحاص  وت 

نآ سپ  .دیتسه  ام  هانپ  ماما و  امش  تسا و  هدیسر  ام  رب  هچ  دیناد  یم  امش  يرآ ، درک : ضرع  .يا  هدمآ  اج  نیا  هب  تسا ، هدش  دراو 
هدروآ رانا  هزات  تخرد  هک  یماگنه  .تسا  يرانا  تخرد  هیلع  هللا  هنعل  ریزو  نآ  هناخ ي  رد  یـسیع ! نبدـمحم  يا  دومرف : ترـضح 

رانا يور  رب  ار  بلاق  سپـس  .تشون  ار  تالمج  نیا  نآ ، نایم  رد  درک و  فصن  ار  نآ  .تخاس  رانا  لکـش  هب  یبلاق  لِـگ ، زا  وا  دوب ،
دزن ادرف  تسب ! شقن  نآ  يور  رب  اه  هژاو  نآ  دـش ، گرزب  بلاق  نآ  نایم  رد  رانا  نوچ  .تسب  ار  نآ  تشاذـگ و  دوب ، کـچوک  هک 

هب ریزو  زا  شیپ  دـیتفر ، ریزو  هناخ ي  هب  نوچ  .مهد  یم  ریزو  هناخ ي  رد  ار  وت  خـساپ  نم  هک  ییوگ  یم  وا  هب  يور و  یم  اورناـمرف 
هب هک  نیا  رگید  هناشن ي  .هد  ناشن  اورنامرف  هب  ار  نآ  .تسا  نآ  رد  یلِگ  بلاق  هک  تفای  یهاوخ  يدیفـس  هسیک ي  ورب ! قاـتا  نـالف 

! تسین نآ  رد  يزیچ  رتسکاخ  دود و  زج  دینک ، مین  ود  ار  رانا  نوچ  هک  تسا  نیا  ام  رگید  هزجعم ي  هک  وگب : اورنامرف 

هچ نآ  ره  دنتفر و  اورنامرف  شیپ  نانآ  رگید ، زور  .تشگزاب  نایعیـش  دزن  هب  دش و  نامداش  رایـسب  نانخـس  نیا  زا  یـسیع  نبدـمحم 
.تشگ راکشآ  دوب ، هدومرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

.دندناسر (1) لتق  هب  ار  رگ  هلیح  ریزو  داد  روتسد  دیورگ و  عیشت  هب  هزجعم  نیا  ندید  اب  نیرحب  ياورنامرف 

يزاسدوخ

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(2) َنُونِمْؤُْملاَو )) ُُهلوُسَر  ْمُکَلَمَع َو  ُهّللا  يَریَسَف  اُولَمِْعا  ُْلق  َو  ))

یم ار  امـش  ياهراک  نانمؤم ، ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوادخ و  هک  دینادب [ یلو   [ دینک لمع  وگب  مدرم [ هب  ربمایپ  يا  [
.دننیب

ص 178. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
هیآ 105. هبوت ، هروس  - . 2
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هب مدرم  لامعا  نیاربانب ، .دنتسه (1)  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  نونمؤم »  » زا دارم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
تقیقح نیا  .تسا  اهراک  رظان  دهاش و  تبیغ ، هدرپ  سپ  زا  راوگرزب  نآ  .دسر و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رظن 

هب اـه  یبوخ  ماـما  ادـخ و  تّجح  ربارب  رد  هک  نیا  زا  دراد و  یماو  دوـخ  ياـهراک  حالـصا  هب  ار  نایعیـش  دراد و  یگرزب  یتـیبرت  رثا 
لد و هنیئآ  دـشاب ، رتشیب  یکاپ ، افـص و  ندـعم  نآ  هب  ناسنا  هجوت  هزادـنا  ره  هب  هتبلا  .دراد  یم  زاب  دـنوش  هدولآ  ناهانگ  اه و  یتشز 

.ددرگ یم  رتراکشآ  وا  راتفر  راتفگ و  رد  یلالز  ینشور و  نیا  دبای و  یم  يرتشیب  يافص  شناج ،

يرکف یملع و  هاگهانپ 

نآ باـن  فراـعم  لـالز  همـشچرس  زا  هراومه  مدرم ، دنتـسه و  هعماـج  یلـصا  ناـّیبرم  ناـمّلعم و  مالـسلا ، مهیلع  موـصعم  ناـیاوشیپ 
هللا لجع  رـصع  ماما  رـضحم  زا  هبناج  همه  هدافتـسا  میقتـسم و  یـسرتسد  هچرگا  زین ، تبیغ  ناـمز  رد  .دـنا  هدرب  اـه  هرهب  ناراوگرزب 
یم زاب  نایعیش  يرکف  یملع و  ِتالکشم  زا  هرگ  فلتخم ، ياههار  هب  یهلا  مولع  ندعم  نآ  یلو  تسین  نکمم  فیرشلا  هجرف  یلاعت 
یم هداد  خساپ  تسا  روهشم  تاعیقوت  هب  هک  ماما  ياه  همان  ِقیرط  زا  املع ، مدرم و  تالاؤس  زا  يرایسب  يرغص ، تبیغ  هرود  رد  .دنک 

.دش (2)

: تسا هتشون  وا ، ياه  لاؤس  بوقعی و  نب  قاحسا  همان  باوج  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما 

نیب هک  نادب  يدرک ، لاوئـس  ام  ناگدازومع  نادناخ و  زا  نارکنم  هرابرد  هکنیا  اما  درادب ؛ مدق  تباث  دنک و  تیاده  ار  وت  دـنوادخ  »
اما ...تسا و  حون  رسپ  ماجنارـس  دننامه  وا  تبقاع  تسین و  نم  زا  دنک  راکنا  ارم  هک  یـسک  تسین و  يدنواشیوخ  سک  چیه  ادخ و 

...مینک یمن  لوبق  دینکن  هزیکاپ  ات  ار  نات  لاوما 

ار نآ  هدرمـش و  لالح  ار  ام  لاوما  هک  یـسک  ...تسا و  رهاط  هزیکاپ و  هک  میریذپ  یم  ور  نآ  زا  يداتـسرف  ام  يارب  هک  یلاوما  اما  و 
يور مدرم  ناما  نم  تسا و  ربا  تشپ  ِدیشروخ  زا  يدنم  هرهب  دننام  نم ، زا  هدافتسا  یگنوگچ  ...تسا و  هدروخ  شتآ  انامه  دروخب 

درادن ناتیارب  يدوس  هک  يروما  زا  .دنتسه و  اهنامسآ  لها  ناما  ناگراتس  هک  يروطنامه  متسه  نیمز 

ص 171. لامعالا ، ضرع  باب  ج 1 ، یفاک ، - . 1
.286 صص 235 -  باب 45 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  ك.ر : - . 2
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، نامه هک  دینک  اعد  رایسب  جرف  لیجعت  يارب  دینکفین و  تمحز  هب  دنا  هتساوخن  امـش  زا  هچنآ  نتخومآ  رد  ار  دوخ  دینکن و  شـسرپ 
(1) .تسا » تیاده  وریپ  هک  یسک  ره  رب  مالس  بوقعی و  نب  قاحسا  يا  وت  رب  مالس  تسامش ، جرف 

تفایرد ار  نآ  خساپ  هدرک و  حرطم  شیوخ  ماما  اب  ار  دوخ  يرکف  یملع و  تالکشم  هعیش ، ياملع  اهراب  مه  يرغـص  تبیغ  زا  سپ 
.دنا هدومن 

: دیوگ یم  نینچ  یلیبدرا (2)  سدقم  نادرگاش  زا  یکی  مّالع  ریم 

هب دور ، یم  مرح  تمس  هب  هک  مدید  ار  یصخش  هاگان  مدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رهطم  نحـص  رد  فرـشا  فجن  رد  یبش  همین 
.مدرک ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  .تسا  هرس ) سدق  ) یلیبدرا سّدقم  دمحا  الم  مداتسا  خیش و  هک  مدید  مدش ؛ کیدزن  نوچ  متفر  وا  يوس 

مرح زا  هاتوک  یتدم  زا  سپ  و  دیدرگ ! مرح  لخاد  دش و  هدوشگ  رد  مدید  هاگان  دوب ؛ هتسب  رد  هک  یلاح  رد  دش  رهطم  مرح  کیدزن 
.دیدرگ هجوتم  هفوک  تمس  هب  و  دش ، جراخ 

هیلع نینمؤملاریما  هک  یبارحم  دزن  رد  دـیدرگ و  هفوک  دجـسم  لخاد  هک  نآ  ات  دـید  یمن  ارم  هک  يروط  هب  مدـش  هناور  وا  لاـبند  هب 
تمـس هب  تفر و  نوریب  دجـسم  زا  تشگرب و  سپـس  .درک  گنرد  اجنآ  رد  یتّدم  تفرگ و  رارق  دنا  هدز  تبرـض  نآ  رد  ار  مالـسلا 
يادص نوچ  تفرگ  ما  هفرـس  رایتخا  نودب  هاگان  دیـسر ؛ هنانح  دجـسم  هب  هکنآ  ات  مدوب  وا  لابند  نانچمه  نم  دـیدرگ  هجوتم  فجن 

زا متفگ : ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  تفگ : يرآ ! متفگ : یتسه ؟ مـالع  ریم  دومرف : .تخانـش  ارم  درک و  نم  هب  یهاـگن  تشگرب  دینـش  ارم 
نیا ّرس  هک  مهد  یم  مسق  ربق  نیا  قح  هب  ار  امـش  .متـسه  امـش  اب  لاح  ات  يدش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مرح  لخاد  هک  نامز  نآ 

! دیهد ربخ  نم  هب  مدرک  هدهاشم  امش  زا  بشما  هک  ار  هعقاو 

نم رب  لئاسم  یخرب  هک  یهاگ  دومرف : مداد  نانیمطا  وا  هب  نوچ  ییوگن ! یسک  هب  ار  نآ  متـسه  هدنز  نم  ات  هک  نآ  طرـش  هب  دومرف :
نآ رد  دـش و  لکـشم  نم  يارب  يا  هلئـسم  زین  بشما  .موش  یم  لسوتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  نآ  لح  يارب  دوش  یم  لکـشم 

هب هاگان  مدرک ؛ یم  رکف 

ص 237. ح 4 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
همالع لقن  ربانب  تسا و  یندز  لاثم  هنومن و  یقالخا  لیاضف  اوقت و  رد  هک  دوب  يرجه  مهد  نرق  رد  هعیـش  گرزب  ياـملع  زا  وا  - . 2
دننام هدنام  ياجب  مه  يدنمشزرا  راثآ  يو  زا  هدیدرگ و  فرشم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  رـضحم  اهراب  یـسلجم ،

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مرح  رد  وا  رازم  ...و  هعیشلا  قئادح 
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.منک لاؤس  مور و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  زاب  هک  داتفا  ملد 

زا ار  نآ  باوج  هک  مدیلان  ادخ  هب  هدش  لخاد  سپ  .دش  هدوشگ  نم  يور  رب  هتـسب  ِرد  يدـید  هک  نانچ  مدیـسر  رهطم  مرح  هب  نوچ 
لاؤس فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  زا  ورب و  هفوک  دجسم  هب  دومرف : هک  مدینـش  ییادن  رهطم  ربق  زا  هاگان  مبایرد  ترـضح  نآ 

هب نونکا  مدینش و  باوج  هدرک  لاؤس  راوگرزب  نآ  زا  مدمآ و   ] هفوک دجسم   [ بارحم دزن  هب  سپ  .تسوت  نامز  ماما  وا  هک  اریز  نک 
.مور (1) یم  دوخ  لزنم 

یناحور ذوفن  ینطاب و  تیاده 

وا تیادـه  رون  تفایرد  هدامآ  هک  ار  يدارفا  تسا  شالت  رد  دراد و  هدـهع  هب  ار  مدرم  تیادـه  يربهر و  هفیظو  ادـخ  تّجح  ماما و 
راتفگ و اب  دنک و  یم  رارقرب  طابترا  اه  ناسنا  اب  هدرپ ، یب  اراکشآ و  یهاگ  یهلا ، تیرومأم  نیا  ماجنا  يارب  .دنک  ییامنهار  دنتسه ،
هک دوخ  تیالو  تردـق  زا  هدافتـسا  اب  رگید  ینامز  دـهد و  یم  ناشن  ار  اـه  نآ  يزورهب  تداعـس و  هار  دوخ ، زاـس  یگدـنز  رادرک 
اه یبوخ  هب  لیام  ار ، هدامآ  ياه  لد  صاخ ، یتیانع  هژیو و  یهجوت  اب  دراذگ و  یم  رثا  اه  بلق  نورد  رد  تسا  یهلا  یبیغ و  يورین 

میقتـسم طابترا  ماما و  يرهاظ  روضح  هب  يزاین  شخب ، نیا  رد  .دزاس  یم  راومه  ار  اه  نآ  لامک  دشر و  هار  دنک و  یم  اه  ییابیز  و 
زا شخب  نیا  ناـیب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دریگ  یم  ماـجنا  یبلق  تاـطابترا  ینورد و  ياـه  هار  زا  اـه  تیادـه  هکلب  تسین  وا  اـب 

: دیامرف یم  ماما  ياه  تیلاعف 

دوجو رگا  ...ددرگ و  نومنهر  وت  نیئآ  يوس  هب  ار  قلخ  اـت  دـشاب  نیمز  رد  وـت  يوـس  زا  یتّـجح  دـیاب  هک  تسین  نیا  زج  ادـنوادخ ،
یم لمع  نآ  ساسارب  اه  نآ  تسا و  هدـنکارپ  نینمؤم  ياهلد  رد  وا  بادآ  میلاعت و  کـش  یب  یلو  دـشاب  ناـهنپ  مدرم  زا  وا  يرهاـظ 

.دننک (2)

ياه یگتسیاش  هک  اه  نآ  .درامگ و  یم  تّمه  یناهج ، بالقنا  مایق و  يارب  يزاسورین  راک  هب  اه  تیاده  نیمه  قیرط  زا  بیاغ  ماما 
ماما ياه  همانرب  زا  یکی  نیا  دـنوش و  یم  هدامآ  ترـضح  نآ  ِباـکر  رد  روضح  يارب  ماـما ، هژیو  تیبرت  تحت  دنـشاب  اراد  ار  مزـال 

.دوش یم  ماجنا  وا  دوجو  تکرب  هب  هک  تسا  بیاغ 

ص 174. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 463. ح 112 ، ج 3 ، هادهلا ، تابثا  - . 2
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اهالب زا  ینمیا 

تایح یگدنز و  هراومه  ملاع ، رد  نوگانوگ  ثداوح  ندمآ  دیدپ  .تسا  یگدنز  ياه  هیامرـس  نیرت  یلـصا  زا  ّتینما  دیدرت ، نودب 
نکمم يّداـم  لـئاسو  ندروآ  مهارف  اـب  هچرگا  اـهالب  اـه و  تفآ  لرتنک  تسا و  هداد  رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  ار  تادوجوم  یعیبـط 

ناهج هعومجم  رد  یهلا ، تّجح  ماـما و  دوجو  اـم ، ناـیاوشیپ  تاـیاور  رد  .دراد  یناوارف  ریثأـت  نآ  رد  زین  يونعم  لـماوع  یلو  تسا 
.تسا هدش  هدرمش  نآ  لها  نیمز و  ّتینما  لماع  ناونع  هب  شنیرفآ ،

: تسا هدومرف  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

؛ ...ِضْرالا ِلْهَِال  ٌنامََال  یِّنِا  َو 

.متسه (1) نیمز  نانکاس  يارب  اهالب ) زا   ) ینمیا بجوم  نم 

راتفرگ یهلا  تخـس  ياه  باذع  هب  دـنهد  یم  ماجنا  هک  يدـسافم  ناهانگ و  عاونا  ببـس  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  عنام  ماما ، دوجو 
.دوش هدیچیپ  مه  رد  نآ  لها  نیمز و  تایح  راموط  دنیآ و 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  باطخ  هراب ، نیا  رد  میرک  نآرق 

(( ...مِهِیف َْتنَا  ْمَُهبِّذَعِیل َو  ُهّللا  َناک  ام  َو  ))

دهاوخن راتفرگ  یمومع )  ) باذـع هب  ار  اه  نآ  زگره  دـنوادخ  یتسه ، ناناملـسم )  ) ناشیا نایم  رد  وت  هک  ینامز  ات  اـم ) لوسر  يا  »)
(2) .درک »

ياهالب دوخ  صاـخ  تیاـنع  هب  زین  تسا  راـگدرورپ  رهم  تمحر و  رهظم  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح 
وا تمارک  فطل و  هب  نایعیـش  دراوـم ، زا  يرایـسب  رد  هچرگ  دـنک ؛ یم  رود  اـه  نآ  درف  درف  نایعیـش و  هعماـج  زا  هژیو  هب  ار  گرزب 

! دنسانشن دوخ  رس  يالاب  رد  ار  وا  رگ  يرای  تسد  دنشاب و  هتشادن  هجوت 

: تسا هدومرف  دوخ  یفرعم  ماقم  رد  یمارگ  نآ 

؛ ِیتَعیِش یلْهَا َو  ْنِم  َءالَْبلا  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُعَفْدی  ِیب  ِءایِصْوالا َو  ُِمتاخ  اَنَأ  »

نادـناخ و زا  ار  اـهالب  نم  دوجو [ ببـس   [ هب یلاـعت  يادـخ  متـسه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  نیـشناج  نیرخآ  نم 
(3) .دنک » یم  رود  منایعیش 

ص 239. ح 4 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
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ص 171. ح 12 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 3
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ماما نآ  تبحم  فطل و  اـهراب  سّدـقم ، عاـفد  باـهتلارپ  ياـه  لاـس  ناریا و  یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا  يریگ  لکـش  ناـیرج  رد 
، نمـشد نیگنـس  ياه  هئطوت  هندرگ  زا  ار  يودـهم  ناملـسم و  تلم  یمالـسا و  ماظن  دـنکفا و  هیاس  تکلمم  تلم و  رـس  رب  راوگرزب 

یماظن ياهرتپوک  یله  طوقـس  هثداح  ، 1 ینیمخ ماما  ِناـمرف  هب  نمهب 1357  رد 21  هاش  یماظن  تموکح  ندـش  هتـسکش  داد ! روبع 
رد نانمشد  یماکان  هامریت 1359 و  رد 18  هژون  ماجرفان  ياتدوک  فشک  سبط ، يارحـص  رد  لاس 1359  تشهبیدرا  رد 5  اکیرمآ 

.تسا ییایوگ  دهاوش  رگید  هنومن  اههد  هلاس و  تشه  گنج 

تمحر ناراب 

دیـشروخ نآ  تبیغ  دراد و  رظن  مدرم  لاح  رب  هراومه  نایعیـش ، ياه  لد  بوبحم  ناناملـسم و  لاـمآ  هلبق  ناـیناهج و  گرزب  دوعوم 
مرک و ناوخ  رب  ار  اه  نآ  دناباتب و  قاتـشم  ياه  ناج  رب  ار  دوخ  نیرفآ  طاشن  شخب و  یگدنز  وترپ  هک  تسین  نآ  زا  عنام  ینابرهم ،

شترضح ناتسآ  نایوجددم  ریگتسد  نایعیش و  راوخمغ  هتسویپ  يزرورهم ، یتسود و  رینم  هام  نآ  .دنک  نامهم  شیوخ ، يراوگرزب 
ینامز تسا و  هداد  رارق  اه  نآ  ياه  مخز  مهرم  ار  شیوخ  شخبافـش  تسد  هدـیدرگ و  رـضاح  نارامیب  نیلاب  رب  یهاگ  .تسا  هدوب 

تسا و هتـشگ  امنهار  روای و  رای و  ار  یـسک  یب  ییاهنت و  يداو  رد  ناگدناماو  هدومرف و  تیانع  اه  نابایب  رد  ناگدش  مگ  هب  رگید ،
ریوک رب  لاح ، همه  رد  تسا ، یهلا  تمحر  ناراب  هک  وا  .تسا  هدیشخب  دیما ، یمرگ  ار  رظتنم  ياه  لد  يدیماان ، درس  ياه  هظحل  رد 

نیـشن هداجـس  نآ  .تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  اه  نآ  يارب  ار  یمّرخ  يزبس و  نایعیـش ، يارب  دوخ  ياـعد  اـب  هدـیراب و  اـه  ناـج  هدـیتفت 
: تسا هتساوخ  نینچ  نیا  وت  نم و  يارب  هدوشگ و  ار  شهاوخ  ياه  تسد  تسود ، ترضح  ناتسآ 

ِّمَْهلا َنِمَو  ًاجَرَف  ِقیّـضلا  َنِم  یتَعیـِشلَو  یل  ْلَعْجاَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِرُوبُقلا  ِیف  ْنَم  َثِعاب  ای  ِرُومُْـالا  َرِّبَدـُم  اـی  ِروُّنلاَرُون  اـی  »
میرَک (1)؛ ای  ُُهلْهَا  َْتنَا  ام  اِنب  ْلَْعفاَو  ُجِّرَفی  ام  َكِْدنِع  ْنِم  اَنل  قلطاَو  َجَْهنَملا  اََنل  ْعِسْوَاَو  ًاجرْخَم 

رد منایعیـش  نم و  يارب  تسرف و  دورد  وا  نادناخ  دمحم و  رب  ناگدرم ، هدننک  هدـنز  يا  ، اهراک هدـننک  ریبدـت  يا  ، رون ییانـشور  يا 
رب ار  تیاده [  [ هار نک و  زاب  يا  هراچ  هار  هودنا  مغ و  زا  هد و  رارق  یشیاشگ  اهانگنت 

ص 658. ش 6 ، باب 7 ، لصف 10 ، رثالا ، بختنم  - . 1
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يا نک  راتفر  ام  اب  یتسه  نآ  هتـسیاش  وت  هک  ناـنچنآ  اـشگب و  اـم  يور  هب  تسا  اـم  شیاـشگ  نآ  رد  هک  یهار  شخب و  تعـسو  اـم 
« .میرک

هک اه  نآ  تسوا و  هب  لاصتا  طابترا و  ناکما  درب  رـس  هب  تبیغ  رد  هچرگ  ماما  دوجو  راـثآ  زا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دـش  هتفگ  هچنآ 
.دنا هدیشچ  ار  اتمه  یب  رای  نآ  ییاونمه  ینیشنمه و  تذل  دنا  هتشاد  یگتسیاش  تقایل و 

سرد هصالخ 

تسا نارگید  هب  یهلا  تاضویف  همه  هطساو  و  یتسه ، روحم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما   o

.دمد یم  هعماج  رد  ار  یئایوپ  طاشن و  دیما و  حور  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  ندمآ  روهظ و  هب  داقتعا   o

.دنک یم  يرادساپ  هعیش  بتکم  زا  دراد و  فارشا  نیملسم  روما  نایرج  هب  تبسن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما   o

حالـصا و رد  يدـج  یتـیبرت  رثا  داـقتعا  نیا  ترـضح ، روضح  هب  مدرم  لاـمعا  ضرع  اـهراک و  رب  ترـضح  فارـشا  هب  هجوـت  اـب   o
دراد مدرم  يزاسدوخ 

هعیـش ناگرزب  يدایز  دراوم  رد  تسا  نابلط  قح  نایعیـش و  يرکف  یملع و  هاگهانپ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما   o
تاکرب زا  تمحر  ناراب  لوزن  اهالب و  زا  ینمیا  ینطاب ، تیاده  زین  دنا و  هدومن  تفایرد  ترضح  قیرط  زا  ار  دوخ  یملع  ياه  خساپ 

.تسا ترضح  نآ  يدوجو 
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دیئامن حیرشت  ار  یتسه  ملاع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  تیروحم  . 1

؟ دیهد حیضوت  ار  ربا  سپ  دیشروخ  هب  تبیغ  لاح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هیبشت  هوجو  زا  هجو  ود  . 2

؟ دینک نایب  ار  تبیغ  رصع  رد  بتکم  يرادیاپ  تسارح و  رد  ترضح  شقن  . 3

؟ دیهد حیضوت  ار  مدرم  سوفن  رد  ترضح  یناحور  ذوفن  ینطاب و  تیاده  . 4

همه ناما  ای  تسا  هدومن  یفرعم  اهالب  زا  نایعیـش  صوصخ  شخب  نمیا  ار  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  اـیآ  . 5
؟ ملاع مدرم 

یشهوژپ تالاوس 

؟ دییامن نییبت  ار  ّتنس  لها  هاگدید  زا  تماما  اب  تبیغ  ندوب  عمج  لباق  هاگتساخ  . 1

؟ دینک حیرشت  ار  ضیف  رد  تطاسو  . 2

؟ دییامن نییبت  ار  ینطاب  تیاده  ترورض  هفسلف و  . 3

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

يرهاط هللا  بیبح  باتفآ  يامیس  . 1

ینیما میهاربا  ناهج –  رتسگداد  . 2

...و ییاقآدیسروپ  تبیغ  رصع  خیرات  . 3

یفجن یلین  هئیضملا  راونالا  بختنم  . 4
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ترضح رمع  لوط  تاقالم و  متشه : سرد 

هراشا

: فادها

تبیغ رصع  رد  ترضح  اب  نایعیش  طابترا  هوحن  اب  یئانشآ  . 1

( يداع تلاح  رارطضا ، تلاح   ) ترضح اب  تاقالم  عاونا  . 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  لئالد  اب  یئانشآ  . 3

: دئاوف

تاقالم طابترا و  هلأسم  دروم  رد  حیحص  تخانش  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  يرهاظ  داعبتسا  عفر  . 2

: یشزومآ بلاطم 

يربک تبیغ  اب  يرغص  تبیغ  رد  مدرم  اب  ترضح  طابترا  توافت  . 1

ترضح تبیغ  رب  دیکأت  تاقالم و  عوقو  ندوب  یئانثتسا  . 2

ناگدننک تاقالم  فلتخم  طیارش  . 3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  تاقالم  عوقو  زا  ياه  هنومن  . 4

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  رارسا  . 5

رمع لوط  یخیرات  دهاوش  . 6
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رای رادید 

اب .تساتمه  یب  فسوی  نآ  لامج  رادید  زا  ندنام  مورحم  دوخ و  يالوم  زا  نایعیش  يرود  تبیغ ، هرود  ياه  یخلت  اه و  یتخـس  زا 
! دنا هدیشک  لد  زا  قارف  هآ  دنا و  هتخوس  تلیضف  دنلب  ورـس  نآ  ياشامت  ترـسح  رد  هتـسویپ  روهظ ، نارظتنم  تبیغ ، راگزور  عورش 
زا یضعب  دنتشاد و  طابترا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  صاخ  نابئان  هلیسو  هب  نایعیش  يرغص ، تبیغ  نارود  رد  هتبلا 
هک يربـک  تبیغ  هرود  رد  یلو  دراد  دوجو  یناوارف  ياـه  لـقن  هراـب  نیا  رد  هک  ناـنچ  دندیـسر  راوگرزب  نآ  روضح  ضیف  هب  اـهنآ 

قیرط زا  لومعم و  لکش  هب  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  یبایفرـش  ناکما  دیدرگ و  عطق  هدش  دای  هطبار  تسا ، ماما  لماک  تبیغ  راگزور 
.دش یفتنم  صاخ ، يدارفا 

تیاکح .تسا  هداتفا  قاّفتا  اهراب  دراد و  ناکما  رینم  هام  نآ  اب  تاقالم  زین ، نامز  نیا  رد  هک  دـندقتعم  املع  زا  يرایـسب  لاح  نیا  اـب 
ياه باتک  رد  تسا و  روهـشم  فورعم و  اهنآ  دننام  سوواط و  نبدیـس  یلیبدرا ، سدقم  مولعلارحب ، همالع  نوچ  یناگرزب  یبایفرش 

.تسا (1) هدیدرگ  لقن  املع  ناگرزب 

: دوش هجوت  ریز  تاکن  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  تاقالم  ثحب  هرابرد  هک  تسا  مزال  اّما 

دهد و یم  يور  دارفا  یگدنامرد  ورارطضا  تلاح  رد  یهاگ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اب  تاقالم  هکنیا ، لوا  هتکن 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  ماـما  يریگتـسد  يارب  اـه  تاـقالم  یهاـگ  رت  نشور  ناـیب  هب  .رارطـضا  زا  رود  هب  يداـع و  تلاـح  رد  یهاـگ 
نایرج لثم  تسا  هداد  تسد  اهنآ  هب  یـسک  یب  ییاهنت و  ساسحا  دنا و  هدـش  راتفرگ  یتیعـضو  رد  هک  تسا  یـصاخشا  زا  فیرـشلا 
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ماـما  دـنا و  هدرک  مگ  ار  هار  ادـخ ، هناـخ  رفـس  دـننام  فلتخم  ياـه  ناـکم  رد  هک  دارفا  زا  يرایـسب  تاـقالم 

زا یکی  ای  فیرشلا و 

.يرون ثدحم  بقاثلا ، مّجنلا  يوأملا و  هّنج  ك.ر : - . 1
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.تسا لیبق  نیمه  زا  اه  تاقالم  رثکا  تسا و  هداد  تاجن  ینادرگرس  زا  ار  اهنآ  ترضح ، نآ  باحصا 

روضح هب  هتشاد  هک  يا  هژیو  يونعم  ماقم  تهج  هب  هدننک  تاقالم  تسا و  هدوب  رارطـضا  تلاح  ریغ  رد  اه  تاقالم  يدراوم  رد  یلو 
.تسا هدش  بایفرش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما 

.تسین هتفریذپ  یسک  ره  زا  ترضح  نآ  رادید  تاقالم و  ياعّدا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  قوف  هتکن  هب  هجوت  اب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  تاـقالم  ياـعّدا  اـب  يدارفا  اـم ، ناـمز  رد  هژیو  هب  يربک و  تبیغ  تدـم  لوط  رد  هکنیا ، مود  هتکن 
هدیقع رد  فارحنا  یهارمگ و  هب  ار  يرایسب  هار  نیا  زا  دنا و  هدوب  دوخ  يارب  ینان  مان و  بسک  مدرم و  ندرک  عمج  یپ  رد  فیرشلا 

اب درادن و  یـساسا  لصا و  چیه  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  لامعا  یخرب  ماجنا  اهاعد و  یـضعب  ندـناوخ  هیـصوت  اب  دـنا ؛ هدـیناشک  لمع  و 
دنهد و یم  ار  ادخ  تّجح  رادـید  هدـعو  درادـن ، یلوبق  لباق  ياوتحم  هک  ییاه  هسلج  رد  تکرـش  يارب  رادـید ، ناقاتـشم  زا  توعد 

نآ دـیدرت  نودـب  هک  یلاح  رد  دـنهد  یم  هولج  ناـگمه  ِسرتسد  رد  لهـس و  يراـک  ار  بیاـغ  ماـما  نآ  اـب  تاـقالم  رما  هنوگنیدـب 
تیانع اهنآ  تاجن  هار  اهنت  هک  رامش  تشگنا  يدارفا  يارب  زج  تسا و  هتفرگ  رارق  لماک  تبیغ  رد  راگدرورپ  هدارا  قبط  رب  ترضح 

.دیامن یمن  خر  تسا  یهلا  فطل  رهظم  نآ  میقتسم 

رد ار  تحلـصم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  اـهنت  تاـقالم  ناـیرج  هکنیا  موس  هتکن  و 
تـسد یتاقالم  ماما ، رـضحم  هب  یبایفرـش  يارب  وا  شالت  قشاع و  کی  قایتشا  روش و  همه  دوجو  اب  هاگره  نیاربانب  .دـنیبب  نآ  عوقو 

ضیف هب  هک  سک  نآ  هک  هنوگناـمه  دـنادب  ماـما  تیاـنع  فطل و  دوبن  هناـشن  ار  نیا  ددرگ و  يدـیماان  سأـی و  راـتفرگ  دـیابن  دـهدن 
.تسا هدیسر  لامک  هب  تلیضف  اوقت و  رد  هک  تسین  نآ  هناشن  رادید  نیا  دش ، لئان  راوگرزب  نآ  اب  تاقالم 

هب ام و  ناماما  اّما  تسا  گرزب  یتداعس  اهلد  بوبحم  نآ  اب  نتفگ  نخس  رصع و  ماما  ینارون  لامج  ندید  هچ  رگا  هکنیا  نخس  ناج 
يارب دنـشاب و  دوخ  نامز  ماما  رادید  یپ  رد  هک  دـنا  هتـساوخن  نایعیـش  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  هژیو 

شرافس مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تاملک  رد  هکلب  دننک ؛ هشیپ  يدرگ  نابایب  ای  هدرک و  ینیـشن  هّلچ  دوصقم ، نیا  هب  ندیـسر 
ناوارف
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دنشوکب و رادرک  راتفگ و  رد  وا  ياضر  بلج  رد  دننک و  اعد  وا  جرف  يارب  هدوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ  نایعیش  هک  تسا  هدش 
وا میقتـسم  ضیف  زا  ملاع  ددرگ و  مهارف  تیرـشب  دیما  نآ  روهظ  هنیمز  رتدوز  هچ  ره  ات  دنراد  رب  مدق  وا  گرزب  فادها  ياتـسار  رد 

.دوش دنم  هرهب 

: دیامرف یم  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

مُکُجَرَف (1)؛ َِکلذ  َّنِاَف  ِجَرَْفلا  ِلیْجعَِتب  ءاعُّدلا  اوُِرثْکَا  »

«. تسامش جرف  نامه  هک  دینک  اعد  رایسب  جرف ، لیجعت  يارب 

مینک لقن  تسا  هدوب  شیوخ  راگزور  نابوخ  زا  هک  ار  يدادـغب  یلع  جاح  موحرم  تاـقالم  نیریـش  ناـیرج  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 
: مینک یم  افتکا  نآ  مهم  تاکن  نایب  هب  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  یلو 

امهیلع داوج   ترـضحو  مظاـک  ترـضح  راوگرزب و  ماـما  ود  تفر و  یم  نیمظاـک  هب  دادـغب  زا  هشیمه  اوقت ، اـب  هتـسیاش و  درم  نآ 
متفر و فرـشا  فجن  هب  تهج  نیمه  هب  .دوب  ما  هدهعرب  یلام  قوقح  سمُخ و  يرادـقم  دـیوگ : یم  وا  .درک  یم  ترایز  ار  مالـسلا 
و یمظاک ; نیـسح  دمحم  خیـش  هیقف  ملاع  هب  مه  ار  نآ  ناموت  تسیب  و  يراصنا ; خیـش  اسراپ  هیقف و  ملاع  هب  ار  نآ  زا  ناموت  تسیب 
زا سپ  ار  دوـخ  یهدـب  رگید  ناـموت  تسیب  هک  متفرگ  میمـصت  مداد و  یقورـش ; نسح  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  هب  مه  ناـموت  تـسیب 

ماـما ود  متفر و  نیمظاـک  يوس  هب  تسخن  .متـشگزاب  دادـغب  هب  هبنـش  جـنپ  زور  .مزادرپب  نیـسای ; لآ  هللا  هیآ  هب  دادـغب  هب  تشگزاـب 
میدقت وا  هب  ار  دوخ  یعرـش  یهدـب  هدـنام  یقاب  زا  یـشخب  متفر و  نیـسای  لآ  هللا  هیآ  لزنم  هب  نآ  زا  سپ  .مدرک  ترایز  ار  راوگرزب 

دزن هک  درک  رارصا  ناشیا  .مزادرپب  منادب  قحتسم  ار  وا  هک  یسک  ای  وا  هب  جیردت  هب  ار  نآ  هدنام  یقاب  هک  متفرگ  هزاجا  وا  زا  مدرک و 
موس کی  یتقو  .مدرک  تکرح  دادغب  يوس  هب  مدرک و  یظفاحادـخ  هدرک و  یهاوخ  رذـع  يرورـض ، ياهراک  رطاخ  هب  اما  منامب  وا 
دوب راکشآ  یکشم  یلاخ  شا  هنوگ  رب  تشاد و  رـس  رب  زبس  يا  همامع  وا  .مدش  وربور  يراقو  اب  راوگرزب و  دیـس  اب  مدوب  هتفر  ار  هار 

هب دیشک و  شوغآ  رد  ارم  داد و  تسد  نم  اب  یمرگ  هب  درک و  مالس  دمآ و  نم  کیدزن  .تفر  یم  نیمظاک  يوس  هب  ترایز  يارب  و 
دینابسچ هنیس 

ص 239. ح 4 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
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؟ يور یم  اجک  تسا ، ریخ  دومرف : تفگ و  دمآ  شوخ  نم  هب  و 

: متفگ نامب ! ) اجنآ  رد  ار  بشما  و   ) نیمظاک هب  درگرب  تسا  هعمج  بش  تفگ ، .متـسه  دادـغب  مزاع  کنیا  هدرک و  تراـیز  متفگ :
خیش یتسه و  ام  ِناتسود  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  مّدج  ناتـسود  زا  هک  مهد  یهاوگ  ات  درگرب  یناوت ، یم  تفگ ، مناوت ! یمن 

] .دیریگب دهاش  ار  رفن  ود   [ = (1) نیَدیهَش » اوُدِهْشَتْساَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  .دهد  یم  یهاوگ  زین 

یهاوگ نآ  رد  دـسیونب و  يدنـس  نم  يارب  هک  مدوب  هتـساوخ  نیـسای  لآ  هللا  هیآ  زا  نیا  زا  شیپ  نم  دـیوگ : یم  يدادـغب  یلع  جاح 
زا .مهد  رارق  شیوخ  نفک  رد  ار  همان  نآ  ات  متسه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  نارادتسود  نایعیـش و  زا  نم  هک  دنک 

لماک روط  هب  ار  وا  قح  هک  ار  یسک  ناسنا  هنوگچ  دومرف : یهد !؟ یم  ار  یهاوگ  نیا  هنوگچ  یتخانـش و  ارم  اجک  زا  مدیـسرپ : دیس 
خیـش دومرف : تسیک ؟ امـش  لیکو  متفگ : .يداد  نم  لیکو  هب  هک  یقوقح  نامه  دومرف : ّقح !؟ مادک  متفگ : دسانـش !؟ یمن  دهد  یم 

.يرآ دومرف : تسامش ؟ لیکو  وا  ایآ  متفگ : نسح ! دمحم 

ارم لوا  دروخرب  رد  اریز  ما  هدرک  شومارف  نم  هک  تسا  يا  هنیرید  یتسود  وا ، نم و  نایم  مدرک  رکف  .مدش  هدز  تفگش  وا  راتفگ  زا 
هللا یلـص  ربمایپ  لسن  زا  هک  تهج  نادب  مراد  هدهع  رب  هک  سمخ  نآ  زا  یغلبم  هک  دراد  عقوت  نم  زا  مدرک  نامگ  و  دز ! ادـص  مان  هب 

ما هتفرگ  هزاجا  تسه و  نم  دزن  يرادقم  ربمایپ  نادـنزرف  امـش  قوقح  زا  متفگ : نیاربانب  .منک  میدـقت  وا  هب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نیا اـیآ  مدیـسرپ : .یتخادرپ  فجن  رد  اـم  يـالکو  هب  ار  اـم  قوقح  زا  يرادـقم  يرآ ! تفگ : درک و  مسبت  .منک  فرـصم  ار  نآ  هک 

! يرآ دومرف : تسادخ ؟ هاگرد  هتفریذپ  مراک 

عوضوم مدش و  تلفغ  راچد  رگید  راب  اما  .دناوخ  یم  دوخ  لیکو  ار ، رـصع  ياملع  نیرتگرزب  دیـس ، نیا  هنوگچ  هک  مدـمآ  دوخ  هب 
! مدرک شومارف  ار 

ادخ باذع  زا  دنک ]  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هعمج  بش  رد  سک  ره  دـنیوگ : یم  هک  تسا  تسرد  ایآ  مرورـس ! متفگ :
مرح رد  مدـید  هک  تشذـگن  يزیچ  .تسیرگ  دـش و  کشا  زا  رپ  شناگدـید  لاح  نامه  رد  و  يرآ ! تفگ : .دوب  دـهاوخ  ناـما  رد  ]

رد رانک  .میشاب  هدرک  روبع  دسر ، یم  مرح  هب  هک  ییاههار  اه و  نابایخ  زا  هکنآ  یب  میتسه  مالسلا  هیلع  نیمظاک  رهطم 

هیآ 282. هرقب ، هروس  - . 1
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؟ ینک ترایز  نم  اب  ات  مناوخب  نم  ایآ  تفگ : .مناوخب  بوخ  مناوت  یمن  نم  مرورس  متفگ : ناوخب ! ترایز  تفگ : .میداتسیا  يدورو 
! يرآ متفگ :

نم هب  ور  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  كرابم  مان  زا  سپ  تفگ و  مالـس  مالـسلا  مهیلع  ناماما  کی  کی  ربمایپ و  رب  درک و  عورـش  وا 
ای َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، » متفگ نک ! مالـس  وا  رب  سپ  دومرف : مسانـش !؟ یمن  هنوگچ  متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  تنامز  ماما  ایآ  تفگ : درک و 

«. ُُهتاکََربَو ِهّللا  ُهَمْحَر  مالَّسلا َو  َکیَلَع  : » دومرف درک و  مسبت  نسَْحلا »! َْنبای  نامَّزلا  َبِحاص  ای  هّللا  َهَّجُح 

تیارب ایآ  دومرف : .مناوخب  بوخ  مناوت  یمن  مرورـس ، متفگ : .ناوخب  تراـیز  دومرف : .میدیـسوب  ار  حیرـض  میدـش و  مرح  دراو  سپ 
؟ ینک یم  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  ایآ  دومرف : هاگنآ  دناوخ و  ار  هّللا » نیما   » هب روهـشم  ترایز  وا  يرآ ! متفگ : مناوخب ؟

.دناوخ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روهشم  ترایز  وا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یترایز  بش  هعمج و  بش  بشما  يرآ  متفگ :
وجتـسج هچ  ره  دش و  دیدپان  مرظن  زا  راوگرزب  نآ  زامن  زا  سپ  .مناوخب  تعامج  هب  ار  زامن  ات  دومرف  نم  هب  دـش  برغم  زامن  ماگنه 

!! مدیدن ار  وا  مدرک 

متـساوخ یمن  هکنیا  اب  مدرگرب و  نیمظاک  هب  هک  تساوخ  .دز  ادـص  ناشن  مان و  اب  ارم  دیـس  هک  مدروآ  دای  هب  مدـمآ و  دوخ  هب  هزاـت 
نآ هک  متفایرد  هشیدـنا  نیا  زا  سپ  .دـش  ناهنپ  یناهگان  تروص  هب  زین  ماجنارـس  دـناوخ و  دوخ  لیکو  ار  گرزب  ياهقف  .متـشگزاب 

.متخانش (1) ار  وا  رید  هک  اغیرد  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ترضح 

رمع لوط 

لاؤس نیا  یـضعب  يارب  .تسا  راوگرزب  نآ  رمع  لوط  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یگدـنز  هب  طوبرم  ثحاـبم  زا 
(2) دشاب !؟ هتشاد  ینالوط  نینچ  يرمع  یناسنا ، تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسا  حرطم 

هک تسا  يدودـحم  ياـهرمع  تسا  لوادـتم  لومعم و  زورما ، ناـهج  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  حرط  تلع  لاؤس و  نیا  همـشچرس 
دشک (3) و یم  لوط  لاس  ات 100  نیب 80  رثکادح 

ناتساد 31. بقاثلا ، مجنلا  ص 315 و  ج 53 ، راونالاراحب ، - . 1
، تسا هدش  عقاو  يرمق  يرجه  لاس 255  رد  يدهم  ماما  دـلوت  هکنیا  هب  هجوت  اب  میتسه و  يرمق  يرجه  لاس 1425  رد  نونکا  - . 2

.دراد لاس  نونکا 1170  مه  ام  ياوشیپ 
.تسا مک  رایسب  تبسن  هب  هک  دوش  یم  تفای  مه  لاس  دص  يالاب  ياهرمع  نونکا  مه  هتبلا  - . 3
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رمع هنرگو  .دنرامـش  یم  رود  ار  نآ  ای  دـننک  رواب  ار  ینـالوط  رمع  کـی  دـنناوت  یمن  اـهرمع ، هنوگنیا  ندینـش  ندـید و  اـب  یـضعب 
هک دـنا  هدیـسر  تقیقح  نیا  هب  ندـب  ءازجا  هعلاـطم  اـب  نادنمـشناد  تسین و  نکمم  ریغ  يرما  يرـشب  شناد  لـقع و  رظن  زا  ینـالوط 

.دوشن مه  یگدوسرف  يریپ و  راتفرگ  یتح  دنامب و  هدنز  ینالوط  رایسب  ياه  لاس  ناسنا ، تسا  نکمم 

: دیوگ یم  واش  درانرب 

یتـح درک و  نییعت  يدـح  ناوت  یمن  رـشب  رمع  يارب  هک  تسا  نیا  تسیژوـلویب ، نادنمـشناد  همه  شریذـپ  دروـم  یملع  لوـصا  زا  »
(1) .تسا » يریذپانزرم  هلئسم  زین  یتسیزرید 

: دسیون یم  رگنیتا »  » روسفورپ

« .دنک رمع  لاس  نارازه  تسناوت  دهاوخ  مکی  تسیب و  نرق  رشب  میا  هدرک  عورش  ام  هک  يراک  اه و  کینکت  تفرـشیپ  اب  نم  رظن  هب  »
(2)

تسا يا  هدیدپ  نینچ  ناکما  رگناشن  يرمع  زارد  هب  ندیسر  يریپ و  رب  هبلغ  ياههار  هب  نتفای  تسد  يارب  نادنمشناد  شالت  نیاربانب 
رب هک  يدارفا  دنتـسین  مک  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  نونکا  مه  تسا و  هدش  هتـشادرب  يزیمآ  تیقفوم  ياه  ماگ  ریـسم  نیا  رد  هکنانچ 

هاجنپودـص هب  کیدزن  يرمع  رگید ، لماوع  يرکف و  یندـب و  بسانم  تیلاّعف  بسانم و  هیذـغت  ییاوه و  بآ و  بسانم  طیارـش  رثا 
ياه باتک  رد  تسا و  هدـش  هبرجت  اهراب  اه  ناسنا  خـیرات  هتـشذگ  رد  ینالوط  رمع  هکنیا  رت  مهم  دـنراد  نآ  زا  رتشیب  یهاگ  لاس و 
رـشب رمع  زا  رتزارد  رایـسب  اه  نآ  رمع  تدـم  هک  دـنا  هدـش  دای  لاح  حرـش  ناشن و  مان و  اب  يدایز  ياه  ناسنا  یخیرات ، ینامـسآ و 

.تسا هدوب  زورما 

: مینک یم  نایب  ار  دروم  دنچ  هنومن  يارب  هک  تسا  هدش  هتشون  يدّدعتم  تالاقم  اه و  باتک  هنیمز  نیا  رد 

سنوی ترـضح  هرابرد  هیآ  نآ  دهد و  یم  ربخ  نادیواج  رمع  ناکما  زا  هکلب  ینالوط  رمع  زا  اهنت  هن  هک  تسه  يا  هیآ  نآرق  رد  . 1
: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع 

(3) .دنام » یم  یهام  مکش  رد  زیخاتسر  زور  ات  تفگ ، یمن  حیبست  یهام  مکش  رد  مالسلا ) هیلع  سنوی   ) وا رگا  »

ص 13. روپ ، يدهم  ربکا  یلع  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  زار  - . 1
ص 147. ش 6 ، لاس 6 ، دنمشناد ، هلجم  - . 2

هیآ 144. تافاصلا ، هروس  - . 3
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رمع ناسانـش  تسیز  حالطـصا  رد  هک  زیخاتـسر ) زور  ات  مالـسلا  هیلع  سنوی  رـصع  زا   ) ینالوط رایـسب  يرمع  نآرق  رظن  زا  نیارباـنب 
.تسا (1) ریذپ  ناکما  یهام  ناسنا و  يارب  دوش  یم  هدیمان  نادیواج 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  دروم  رد  میرک  نآرق  . 2

(2) .دومن » گنرد  اهنآ  نایم  رد  لاس   950  / سپ میداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  یتسار  هب  »

لاس  2450  / راوگرزب نآ  رمع  تدم  تایاور ، یخرب  ساسارب  تسا و  ترـضح  نآ  يربمایپ  تدم  تسا  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هچنآ 
(3) تسا ! هدوب 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یتیاور  رد  هکنیا  بلاج 

« .تسا رمع  لوط  نآ  تسا و  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  یگدنز  زا  يا  هویش  ّتنس و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رد  »
(4)

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هرابرد  زین  و  . 3

دوخ يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  هکلب  دنتشکن  ار  وا  نیقی  هب  ...دش  هبتـشم  اهنآ  هب  رما  هکلب  دنتخیواین  راد  هب  دنتـشکن و  ار  وا  زگره  و  »... 
(5) .تسا » هنازرف  اناوت و  دنوادخ  هک  درب  الاب 

روهظ ماگنه  هب  تساه و  نامسآ  رد  تسا و  هدنز  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  دندقتعم  ناوارف  ثیداحا  نآرق و  دانتسا  هب  ناناملـسم  همه 
.درک دهاوخ  يرای  ار  وا  هدمآ و  دورف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

مالـسلا هیلع  یـسیع  زا  ...تسا و  ناربمایپ  زا  نتراهچ  زا  ّتنـس  راهچ  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم   ) رما نیا  بحاص  رد  »
(6) .دشاب » یم  هدنز  وا  هک  یلاح  رد  تسا  هدرم  وا  دنیوگ : یم  زین ) يدهم  هرابرد  : ) هکنیا نآ  دراد و  یتنس 

، ناهیک  ) درک ینیع  یهام ، يارب  ار  يرمع  نینچ  ناکما  راکـساگادام  لحاوس  رد  هلاس  نویلیم   400  / یهام فشک  هناتخبشوخ  - . 1
(. 22/8/43 ش 6413 - 

هیآ 14. توبکنع ، هروس  - . 2
ص 309. ح 3 ، باب 46 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 3
ص 591. ح 4 ، باب 21 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 4

هیآ 157. ءاسن ، هروس  - . 5

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 126 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_96_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_96_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_96_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_96_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_96_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_96_6
http://www.ghaemiyeh.com


ص 217. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 6

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص :

.تسا هدیدرگ  حرطم  ینالوط  ياهرمع  زا  نخس  زین  لیجنا  تاروت و  رد  نآرق  رب  هوالع 

: هک تسا  هدمآ  تاروت  رد 

مایا یمامت  ...دُرم و  هک  دوب  لاس  جنپ  دصهن و  شونا »  » مایا هلمج ي  ...دُرم  هک  دوب  لاس  یـس  دصهن و  تسیز  هک  مدآ  مایا  مامت  »... 
(1) ...دُرم .» هک  دوب  لاس  هن  تصش و  دصهن و  حلاشوتم »  » مایا هلمج ي  سپ  ...دُرم  هک  دوب  لاس  هد  دصهن و  نانیق » »

.دنک یم  فارتعا  لاس ) دصهن  زا  شیب   ) ینالوط ياهرمع  نتشاد  اب  يدارفا  دوجو  هب  ًاحیرص  تاروت  نیاربانب 

هب هدـیدرگ و  هدـنز  ندـش  هدیـشک  راد  هب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  نآ  رگناشن  هک  تسا  دوجوم  یتارابع  زین  لیجنا  رد 
.تسا رتشیب  لاس  رازه  ود  زا  راوگرزب  نآ  رمع  هک  تسا  مّلسم  دمآ و  دهاوخ  دورف  يراگزور  رد  .تسا (2) و  هتفر  الاب  نامسآ 

زین ینالوط  ياهرمع  هب  سدـقم  باـتک  هب  داـقتعا  تلع  هب  دـیاب  تیحیـسم  دوهی و  نیئآ  ود  ناوریپ  هک  دوش  یم  نشور  ناـیب  نیا  اـب 
.دنشاب دقتعم 

یب تردـق  سایقم  رد  دراد ، رایـسب  دراوم  خـیرات ، هتـشذگ  رد  تسا و  ینتفریذـپ  یلقع  یملع و  رظن  زا  رمع  لوط  هکنیا  زا  هتـشذگ 
همه ریثأت  تسا و  دـنوادخ  رایتخا  رد  ملاع  تارذ  مامت  ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  همه  داقتعا  هب  .تسا  تابثا  لباق  زین  دـنوادخ  تیاـهن 

داجیا یعیبط ، ّتلع  ببس و  نودب  زین  دنام و  یم  زاب  ریثأت  زا  اه  ببس  دهاوخن  وا  رگا  دراد و  یگتـسب  وا  هدارا  هب  اه  ّتلع  اه و  ببس 
.دنیرفآ یم  دنک و  یم 

ایرد دزاس و  یم  تمالس  درس و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رب  ار  هدنزوس  شتآ  دروآ و  یم  نوریب  يرتش  هوک ، لد  زا  هک  تسا  ییادخ  وا 
ءایبنا و هراصع  هب  هکنیا  زا  اـیآ  (3) دـهد ! یم  روبع  یبآ  راوید  ود  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  دـنک و  یم  کـشخ  شناوریپ  یـسوم و  يارب  ار 

ناوتان دهدب ، ینالوط  يرمع  نآرق  گرزب  هدـعو  شخب  ققحت  ناکین و  همه  يوزرآ  لامآ و  تیاهن  یهلا و  هریخذ  نیرخآ  ءایلوا و 
!؟ دوب دهاوخ 

.32 تایآ 5 -  مجنپ ، باب  شیادیپ  رفس  یناخ ،) لضاف  همجرت ي   ) تاروت - . 1
.12 تایآ 1 -  لوا ، باب  نالوسر ، لامعا  باتک  دیدج ، دهع  - . 2

هیآ 63. ءارعش ، هروس  هیآ 69 و  ءایبنا ، هروس  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  - . 3
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: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

شا ییادخ  تردق  هب  سپس  دنادرگ ، یم  ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ) ار وا  رمع  دنوادخ  »... 
(1) .تساناوت » يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دنبایرد  نامدرم  ات  دزاس  یم  راکشآ  لاس  لهچ  ریز  یناوج  يامیس  رد  ار  وا 

نکمم و يرما  یخیرات  یملع و  یلقع و  فلتخم  داعبا  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  رمع  لوط  نایرج  نیارباـنب 
.تساناوت گرزب و  دنوادخ  هدارا  ياه  هولج  زا  اهنیا  همه  زا  شیپ  تسا و  ینتفریذپ 

سرد هصالخ 

يداع تلاح  رد  یهاگ  رارطـضا و  تلاح  رد  یهاگ  يربک  تبیغ  نامز  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  اب  تاـقالم   o
.دهد خر  تسا  نکمم 

.اهنت قایتشا  هقالع و  هن  تسا  تحلصم  دوجو  ترضح و  نآ  نذا  ترضح ، رضحم  هب  فرشت  تاقالم و  ققحت  طرش   o

فیلکت هب  لـمع  تسا  تبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  هفیظو  هچنآ  یلو  تسا  بولطم  بوبحم و  رایـسب  ترـضح  لاـمج  ندـید  هچرگ   o
.تسا

.یئاور ینآرق و  دهاوش  مه  دراد و  یخیرات  ياه  هنومن  مه  تسا ، ریذپ  هیجوت  یملع  رظن  زا  مه  یتسیز  رید  رمع و  لوط  عوضوم   o

ص 109. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 1
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سرد ياه  شسرپ 

.دیهد حیضوت  دراد ؟ تلاح  دنچ  يربک ، تبیغ  نامز  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  رادید  تاقالم و  . 1

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  تاقالم  عوقو  مهم  طرش  . 2

حیضوت ار  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  هتساوخ  تسا ؟ هدش  هیصوت  تایاور  رد  ترضح  تاقالم  يارب  شالت  ایآ  . 3
؟ دیهد

؟ تسا هنوگچ  رمع  لوط  ریذپان  زرم  تسیژولویب ، ملع  رظن  زا  ایآ  . 4

؟ تسا هدرک  یفرعم  زیچ  هچ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  یلصا  لماع  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دییامن نییبت  ار  تاقالم  ناکما  لیالد  . 1

؟ دییامن یسررب  ار  رمع  لوط  ناکما  لیالد  . 2

؟ دینک رکذ  ار  ماما  اب  يونعم  طابترا  برقت و  ياه  هار  . 3

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

یسوط خیش  هبیغلا  . 1

یفجن یلین  هئیضملا  راونالا  بختنم  . 2

یمشاه ینب  دمحمدیس  یئادیپ  زمر  یناهنپ و  زار  . 3

يرهاط هللا  بیبح  باتفآ  يامیس  . 4

تاقالم طابترا و  باب  رد  یلمأت  هلاقم   2 هرامش دوعوم  قرشم  همانلصف  . 5
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راظتنا مهن : سرد 

هراشا

: فادها

راظتنا حیحص  يانعم  تخانش  . 1

راظتنا ياه  هتسیاب  هب  هجوت  . 2

: دئاوف

یعیش هشیدنا  رد  راظتنا  موهفم  اب  یئانشآ  . 1

راظتنا ياهرایعم  تخانش  . 2

روهظ يزاس  هنیمز  تهج  يزاسدوخ  حالصا و  يارب  شالت  . 3

: یشزومآ بلاطم 

راظتنا تقیقح  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  راظتنا  ياه  یگژیو  . 2

روهظ نارظتنم  فیاظو  . 3
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زبس راظتنا 

رهِم يرود  زا  لگ  هزبس و  هدیدرگ و  مورحم  باتفآ  یسوب  تسد  زا  نَمَد  تشد و  هدناشوپ و  ار  دیـشروخ  هرهچ  هریت ، ياهربا  یتقو 
تبیغ باقن  رد  خر  اـه  ییاـبیز  هنییآ  اـه و  یبوخ  هصـالخ  شنیرفآ و  هراـصع  هک  یناـمز  تسیچ ؟ هراـچ  تسا  هدرمژپ  باـت  ملاـع 

؟ درک ناوت  یم  هچ  دنا  هدنام  بیصن  یب  وا  روضح  ضیف  زا  نایناهج  هدیشک و 

ياه لد  دنـشونب و  تایح  بآ  وا  رهم  رپ  ناتـسد  زا  دـننیبب و  دوخ  رـس  رب  ار  نابرهم  نابغاب  هیاس  اـت  دـنهار  هب  مشچ  غاـب  ياـه  لـگ 
همه يرآ ، .دریگ  یم  لکـش  راظتنا »  » هک تساجنیا  دـننک و  سمل  ار  وا  نیرفآ  روش  تیانع  اـت  دـنیوا  ياـه  مشچ  باـت  یب  قاتـشم ،

.دروآ ناغمرا  هب  ار  طاشن  يزبس و  دیایب و  وا  ات  دنرظتنم 

.دوش هدیشچ  لد ، ماک  رد  نآ  ینیریش  دیآ و  رظن  رد  نآ  ییابیز  رگا  تسا  نیریش  ابیز و  هچ  راظتنا »  » یتسار هب 

نآ هاگیاج  راظتنا و  تقیقح 

هب مشچ  راظتنا ، .درب  یپ  نآ  ینعم  تقیقح  هب  ناوت  یم  هملک  نیا  رد  لّمأت  تقد و  اب  یل  دنا و  هتفگ  ینوگانوگ  یناعم  راظتنا »  » يارب
کی اهنت  راظتنا  .دراد  ییاهدـمایپ  راـثآ و  دـنک و  یم  ادـیپ  شزرا  نآ  هنیمز  رتسب و  بساـنت  هب  یهار  هب  مشچ  نیا  تسا و  ندوب  هار 

هک تسا  لیلد  نیمه  هب  .دـنیرفآ  یم  ار  مادـقا  تکرح و  دـنک و  یم  تیارـس  نوریب  هب  نورد  زا  هکلب  تسین  ینورد  یحور و  تلاح 
اهراک و هب  دـهد و  یم  لکـش  رظتنم »  » هب راظتنا  .تسا  هدـش  یفرعم  لامعا ، نیرتهب  هکلب  لمع و  کی  ناونع  هب  راـظتنا  تاـیاور ، رد 

.دشخب یم  یّصاخ  تهج  وا  ياه  شالت 

رد هب  مشچ  اب  راظتنا  .دزاس  یمن  نتشاذگ ، تسد  يور  تسد  نتسشن و  اب  راظتنا »  » نیاربانب
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.تسا هتفهن  ینیرفآ  روش  طاشن و  تکرح و  راظتنا ، تقیقح  رد  هکلب  دوش ؛ یمن  مامت  ندروخ ، ترسح  نتخود و 

، نامهم ندمآ  يارب  ار  دوخ  فارطا  طیحم  دوخ و  ات  تسا  شالت  رد  دسانـش و  یمن  اپ  زا  رـس  تسا ، يزیزع  نامهم  راظتنا  رد  هکنآ 
.دزاس فرط  رب  ار  وا  روضح  عناوم  دنک و  هدامآ 

یمّرخ يزبس و  رد  هک  تسا  يراگزور  راظتنا  .درادـن  تیاهن  لامک ، ییابیز و  رد  هک  تسا  ریظن  یب  يدادـیور  راظتنا  هرابرد  نخس 
راظتنا ناـمه  نیا  .تسا  هدرکن  هبرجت  زگره  ار  ییاـبیز  نارود  ناـنچ  ناـهج  تسا و  هتـشادن  یلاـثم  هتـشذگ  ناراـگزور  یماـمت  رد 

زا ار  نآ  تسا و  هدش  دای  جرف » راظتنا   » هب نآ  زا  تایاور ، رد  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح 
.تسا هدرمش  لامعا ، همه  یلوبق  هناوتشپ  هکلب  تادابع ، لامعا و  نیرتهب 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1) .تسا » جرف  راظتنا  نم ، تما  لامعا  نیرتهب  »

: دومرف دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب یهاوگ  دومرف : .دییامرفب  دنتفگ : دریذپ ؟ یمن  ناگدنب  زا  ار  یلمع  چیه  نآ  نودب  دـنوادخ  هک  منکن  هاگآ  يزیچ  زا  ار  امـش  ایآ  »
ام نانمشد  زا  يرازیب  ام و  تیالو  هدومرف و  رما  ادخ  هچنآ  هب  رارقا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  توبن  ادخ و  یگناگی 

لجع مئاق  راظتنا  يراد و  نتـشیوخ  شـشوک و  يراکزیهرپ و  و  ناماما )  )= ناشیا ربارب  رد  ندش  میلـست  صوصخب و  ناماما  ام  ینعی 
(2) .فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا 

زار زمر و  ات  دوش  هتـسناد  یبوخ  هب  تسا  مزال  هک  دراد  درف  هب  رـصحنم  صاخ و  ياهیگژیو  هک  تسا  يراظتنا  جرف » راظتنا   » نیاربانب
.ددرگ راکشآ  درمش  میهاوخ  نآ  يارب  هک  راثآ  تلیضف و  همه  نآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  راظتنا  ياه  یگژیو 

رد هک  یلومعم  ياـهراظتنا  اـما  دراد  دوـجو  دنـشاب  هک  ینییآ  موـق و  ره  رد  ناـگمه  يارب  تسا و  يرطف  يرما  راـظتنا »  » هک میتـفگ 
ره دراد  دوجو  اه  هعماج  یّتح  دارفا و  یگدنز  نایرج 

ص 122. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
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یگژیو وا  روهظ  راظتنا  هک  اریز  تسا  رادـقم  یب  کچوک و  یناهج ، دوعوم  راظتنا  اب  هسیاـقم  رد  دـشاب  تیمها  اـب  گرزب و  هزادـنا 
: دراد ار  دوخ  صاخ  ياه 

ءایبنا رود ، رایسب  ياه  نامز  زا  ینعی  تسا  هدش  زاغآ  ملاع  يادتبا  زا  هک  تسا  يراظتنا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  راظتنا 
.دنا هتشاد  ار  وا  تلود  راگزور  يوزرآ  ام ، ناماما  همه  رت ، کیدزن  ياه  نامز  رد  دنا و  هداد  ار  وا  روهظ  دیون  ءایلوا  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .مدرک » یم  تمدخ  وا  هب  رمع  مامت  مدرک ، یم  كرد  ار  وا  رگا  »

همه ققحت  راظتنا  تسا و  یناهج  لدع  تموکح  راظتنا  .تسا  یناهج  حلـصم  راظتنا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  راظتنا 
هاگچیه هدوب و  نآ  يوزرآ  رد  ییادخ ، كاپ  ترطف  ساسا  رب  ار  هچنآ  ات  تسا  هار  هب  مشچ  تیرشب  راظتنا ، نیا  رد  .تسا  اه  یبوخ 

، تیونعم تلادـع و  هک  تسا  ناـمه  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  دـنیبب و  تسا ، هتفاـین  تسد  نآ  هب  لـماک  تروـص  هب 
یم ناغمرا  هب  اه  ناسنا  يارب  ار  يرشب  شناد  لقع و  ییافوکـش  رـصع  حلـص و  ّتینما و  نیمز و  يدابآ  نارمع و  يربارب ، يردارب و 

، یقالخا ياهداسف  عاونا  زا  عامتجا  ییاهر  يرگمتس و  متـس و  هنوگ  ره  یفن  اه و  ناسنا  یگدرب  رامعتـسا و  طاسب  ندیچرب  دروآ و 
.تسوا تیمکاح  دروآ  هر 

نآ تفکش و  دهاوخ  نآ ، ییافوکش  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  اب  اهنت  هک  تسا  يراظتنا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  راظتنا 
يدب هیلع  شنارای  يرایمه  يراکمه و  اب  ات  دیآ  یم  وا  .دنشاب  نامزلا  رخآ  حلـصم  یجنم و  بلط  رد  اه  ناسنا  همه  هک  تسا  ینامز 

.دهد ناماس  ار  ناهج  راک  هزجعم  اب  اهنت  هکنیا  هن  دنک  مایق  اه 

تایح تیوه و  ناسنا  هب  دنک و  یم  داجیا  ار  وا  یهارمه  يرای و  قوش  شنارظتنم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  راظتنا 
.دهد یم  تاجن  یفده  یب  یچوپ و  زا  ار  وا  دشخب و  یم 

دراد و اه  ناسنا  همه  ناج  رد  هشیر  تسا و  خـیرات  همه  تعـسو  هب  هک  تسا  يراظتنا  نآ  ياـه  یگژیو  زا  یـشخب  دـش  هتفگ  هچنآ 
هللا لجع  يدـهم  راظتنا  ِناوارف  راثآ  داعبا و  هک  دراد  اج  نیاربانب  .دزرا  یمن  گرتس  راظتنا  نیا  ياـپ  كاـخ  هب  يرگید  راـظتنا  چـیه 

.مییوگب نخس  اهنآ  ریظن  یب  شاداپ  وا و  روهظ  نارظتنم  فیاظو  هرابرد  میسانشب و  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ص 252. ح 46 ، باب 13 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
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راظتنا داعبا 

دُعب ياراد  رگید  يوس  زا  تسا و  رادروخرب  یلمع  يرظن و  دـُعب  زا  ییوس  زا  تسا : نوگانوگ  داعبا  ياراد  فلتخم  يایاوز  زا  ناسنا 
هدش دای  داعبا  همه  رد  دیدرت  نودب  .دراد  یناور  یحور و  دـُعب  یمـسج ، دـُعب  رانک  رد  رگید  يا  هیواز  زا  تسا و  یعامتجا  يدرف و 

.ددرگ و هتـسب  یمدآ  يور  هب  یفارحنا  ياهریـسم  دوش و  زاب  یگدنز  حیحـص  هار  نآ  بلاق  رد  ات  تسا  یـصخشم  ِبوچراچ  هب  زاین 
.تسا راظتنا  ریسم  نامه  تسرد  ِهار  نآ 

ناسنا راتفر  لامعا و  ياـنب  ریز  هک  يرظن  يرکف و  دـعب  رد  .دراذـگ  یم  ریثأـت  رظتنم  یگدـنز  داـعبا  همه  رد  یناـهج  دوعوم  راـظتنا 
ياه ناینب  رظتنم ، هک  دبلط  یم  حیحص  راظتنا  رگید  نایب  هب  .دنک  یم  ظفح  دوخ  راصح  رد  ار  یمدآ  تایح  یـساسا  ياهرواب  تسا ،
ماما تبیغ  هرود  ندـش  ینالوط  رطاخ  هب  ای  دوشن و  راتفرگ  یفارحنا  ياـه  بتکم  ماد  رد  اـت  دـنک  تیوقت  ار  دوخ  يرکف  يداـقتعا و 

.دنکن طوقس  يدیماان  سأی و  هاچ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ام تیالو )  ) ِرما رب  نامز ، نآ  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  دـش  دـهاوخ  بیاغ  ناشیا  ماما  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  يراـگزور  »
(1) .دننامب » راوتسا  تباث و 

رد نتفرگ  رارق  تکرب  هب  دنربب  نیب  زا  ار  نایعیش  تسرد  تاداقتعا  ات  دنشوک  یم  اه  ههبش  عاونا  اب  نانمشد  هک  تبیغ  هرود  رد  ینعی 
.دوش یم  ظفح  یتدیقع  ياهزرم  راظتنا  رگنس 

تلود روهظ  ياه  هنیمز  ات  دشوکب  لمع  نادیم  رد  دـیاب  رظتنم  .دـهد  یم  تهج  ناسنا  راتفر  لامعا و  همه  هب  راظتنا  یلمع ، دـُعب  رد 
يدرف دـُعب  رد  .درامگ  یم  تمه  هعماج  نداد  ناماس  هب  مه  دوخ و  نتخاـس  هب  مه  شخب  نیا  رد  رظتنم  نیارباـنب ، .ددرگ  مهارف  قح 
دزادرپ یم  یندب  یمسج و  هبنج  ِتیوقت  هب  مه  دروآ و  یم  يور  یقالخا  ياه  تلیـضف  بسک  دوخ و  یناور  یحور و  تایح  هب  مه 

.دشاب رون  ههبج  يارب  دمآ  راک  ییورین  ات 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

راظتنا لاح  رد  دشاب و  رظتنم  سپ  دشاب  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دراد  تسود  هک  یسک  »... 

ص 602. ح 15 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 1
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(1) ...ددرگ » هتسارآ  وکین  قالخا  هب  دنک و  هشیپ  يراگزیهرپ 

ینعی .دزاس  یم  طـبترم  هعماـج  دارفا  کـت  کـت  اـب  ار  وا  درب و  یم  رتارف  دوخ  هدودـحم  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  راـظتنا »  » یگژیو
يراذـگ ریثأت  هب  ار  وا  دراد و  همانرب  حرط و  زین  هعماج  اب  درف  هطبار  هزوح  رد  هک  تسا  رثؤم  رظتنم  يدرف  یگدـنز  رد  اهنت  هن  راـظتنا 

يارب دوخ  ناوت  هزادـنا  هب  یـسک  ره  تسا ، یعمج  یگداـمآ  قـح  تلود  روـهظ  طرـش  هک  اـجنآ  زا  دراد و  یم  او  هعماـج  رد  تبثم 
رد یناهج  حلـصم  رظتنم  هک  ارچ  دـنام ، یمن  توافت  یب  تکاس و  یعامتجا  ياه  يراـجنهان  ربارب  رد  دـشوک و  یم  هعماـج  حالـصا 

.دنک یم  یط  ار  یتسار  حالص و  ریسم  لمع ، هشیدنا و 

هصرع همه  رد  تسا و  يراج  رظتنم  عامتجا  درف و  تایح  ياهگریوم  مامت  رد  هک  تسا  یکرابم  نایرج  راظتنا »  » هکنیا نخـس  هاتوک 
!؟ رتراگدنام رتهب و  یهلا  گنر  زا  یگنر  هچ  دشخب و  یم  وا  تایح  ناسنا و  هب  یهلا  گنر  یگدنز ، ياه 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(2)؛ ...ًهَْغبِص )) هّللا  َنِم  نَسْحَا  ْنَم  هّللا َو  َهَْغبِص  ))... 

!؟ تسا رتوکین  نتشاد  یهلا  گنر  زا  زیچ  هچ  و  دیریگب )  ) یهلا گنر 

رد راظتنا  تکرب  هب  هک  تسین  نتـشاد » ییادـخ  گنر   » نامه زج  يزیچ  ّلک ، حلـصم  ِنارظتنم  فیاـظو  تشذـگ ، هچنآ  هب  هجوت  اـب 
دهاوخن ینیگنـس  نارظتنم  ام  شود  رب  فیاظو  نآ  رگید  هاگن ، نیا  اب  .دوش و  یم  رگ  هولج  اهنآ  یعمج  يدرف و  یگدنز  ياج  ياج 

هب .دـیآ  یم  باسح  هب  تسا ، هدیـشخب  ابیز  یموهفم  ینعم و  ام  یگدـنز  ياـیاوز  همه  هب  هک  ینیریـش  ناـیرج  ناونع  هب  هکلب  تشاد 
دشاب و هتـساوخ  نامیا  همیخ  يارب  هتـسیاش  يزابرـس  ناونع  هب  ار  وت  يزرورهِم  ناوراک  ریما  ینابرهم و  کلم  ياورنامرف  رگا  یتسار 
شاب و نانچ  نینچ و  هک  دـننک  لیمحت  ار  یفیلاکت  وت  رب  دـیاب  ایآ  دوب ؟ یهاوخ  هنوگچ  دـشک ، راـظتنا  قح ، رگنـس  رد  ار  وت  روضح 

!؟ دز یهاوخ  ماگ  يا  هدیزگرب  هک  يدصقم  نامه  يارب  يا و  هتخانش  ار  راظتنا  هار  دوخ  وت  ای  هد  ماجنا  ار  راک  نآ  راک و  نیا 

ص 200. ح 16 ، باب 11 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
هیآ 138. هرقب ، هروس  - . 2
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نارظتنم فیاظو 

هراشا

یم نایب  ار  اهنآ  نیرتمهم  اجنیا  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  نایب  روهظ  نارظتنم  يارب  یناوارف  فیاظو  نید  نایاوشیپ  تانایب  تایاور و  رد 
.مینک

ماما تخانش 

زا حیحـص  كرد  هب  هتـسباو  راظتنا  يداو  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  .تسین  نکمم  رَظتنم  ِماما  نتخانـش  نودـب  راـظتنا  هداـج  ندومیپ 
یهاگآ زین  وا  ماقم  هبتر و  ماما و  هاگیاج  هب  تبسن  تسا  مزال  بسن ، مسا و  هب  ماما  تخانش  رب  هوالع  نیاربانب  .تسا  دوعوم  ياوشیپ 

.دروآ تسدب  یفاک 

هب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  زا  شیپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناراذـگتمدخ  زا  هک  رـصنوبا 
: دهد یم  خساپ  یـسانش ؟ یم  ارم  ایآ  دـسرپ : یم  وا  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  .دـسر  یم  ترـضح  نآ  روضح 
: دیوگ یم  رصنوبا  دوبن ؟! یتخانش  نینچ  نم  دوصقم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  ماما  دیتسه ! نم  رورس  دنزرف  نم و  رورـس  امـش  يرآ ،

.دییامرفب ناتدوخ  تسیچ ) امش  دوصقم  )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

(1) .دنک » یم  رود  منایعیش  نادناخ و  زا  ار  الب  نم  تکرب )  ) هب دنوادخ  متسه و  ادخ  ربمایپ  نیشناج  نیرخآ  نم  »

ماما و همیخ  رد  هک  دـنک  یم  ساسحا  دـنیب و  یم  ماما  ههبج  رد  ار  دوخ  نونکا  مه  زا  وا  دوش ، لصاح  ِرظتنم  يارب  ماـما  تفرعم  رگا 
.دنک یمن  یهاتوک  شیوخ  ماما  ههبج  تیوقت  يارب  شالت  رد  يا  هظحل  نیاربانب  .تسا  هتفرگ  رارق  وا  رانک 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِیف ِمئاْقلا  َعَم  َوُه  ْنَمَک  َناک  ِهِمامِِال  ٌفِراع  َوُه  َتام َو  ْنَم  َرَّخَأـَت َو  ْوَا  ِْرمـالا  اَذـه  َمَّدَـقَت  ُهُّرُـضی ، َْمل  ِهِماـمِِال  ٌفِراـع  َوُه  َتاـم َو  ْنَم  »...
(2)؛ ِهِطاطُْسف »

دریمب هک  یسک  دناسر و  یمن  نایز  وا  هب  روهظ )  ) رما ریخأت  ای  نداتفا  ولج  دشاب ، هتخانش  ار  دوخ  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک 
.تسا هدوب  وا  هارمه  ماما و  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  هتخانش  ار  دوخ  ماما  هکنآ  لاح  و 

ص 171. ح 12 ، ب 43 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
ص 433. ح 5 ، باب 84 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  - . 2
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ندروآ تسدب  يارب  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  مالک  رد  هک  تسا  ّمهم  نانچ  تخانـش  تفرعم و  نیا  هک  تسا  ینتفگ 
.دوش يرای  بلط  دنوادخ  زا  تسا  مزال  نآ ،

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دیدرت کش و  هب  دوخ ) نید  داقتعا و  رد   ) نایارگ لطاب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  ینـالوط  تبیغ  ناـمز  رد  »... 
»؟ مهد ماجنا  یلمع  هچ  مدوب  دهاش  ار  نامز  نآ  رگا  تفگ : ماما  صاخ  نارای  زا  هرارز ، .دنوش  یم  راتفرگ 

: ناوخب ار  اعد  نیا  دومرف ... : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ْفِرْعَا َْمل  ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ََکلوُسَر  یْنفِّرَع  َّمُهّللا  َکِیبَن  ْفِرْعَا  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَـف  َکَـسْفَن  یْنفِّرَع  َّمُهّللَا  »
(1) .ینید » ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِرَع  َّمُهّللَا  َکَتَّجُح 

قح هب  نیشناج  راگدرورپ و  تّجح  وا  تسا (2) . یتسه  ماظن  هعومجم  رد  ماما  هاگیاج  هب  تبـسن  تفرعم  دش  حرطم  نونک  ات  هچنآ 
.تسادخ زا  تعاطا  نامه  وا  زا  تعاطا  هک  ارچ  تسا  بجاو  ناگمه  رب  وا  ِتعاطا  هک  تسا  مدرم  همه  ياوشیپ  ربمایپ و 

راتفر و رد  يا  هدرتسگ  یلمع  ریثأت  تخانـش ، زا  دُعب  نیا  تسا (3)و  ماما  تافص  هریس و  نتخانـش  ماما ، تفرعم  داعبا  زا  رگید  یکی 
رتشیب یهلا  تّجح  ماما و  یگدنز  نوگانوگ  يایاوز  هب  ناسنا  تفرعم  هزادنا  ره  هک  تسا  یهیدـب  دراذـگ و  یم  رظتنم  يوخ  قلُخ و 

.دوب دهاوخ  رتشیب  وا  یگدنز  نوگانوگ  ياه  شخب  رد  نآ  راثآ  دشاب ، رت  قیمع  و 

يریذپوگلا

تالامک رهظم  نآ  زا  نتفرگوگلا  يوریپ و  زا  نخـس  دـمآ ، تسد  هب  راوگرزب  نآ  يراتفر  يابیز  ياه  هولج  ماـما و  هب  تفرعم  یتقو 
.دیآ یم  نایم  هب 

: اعد همجرت  .تبیغ  نامز  ياعد  مشـش ، باب  نانجلا ، حـیتافم  هیـشاح  زین  و  ص 170 ؛ ح 6 ، لصف 3 ، باب 10 ، یناـمعن ، هبیغلا  - . 1
نم هب  ار  تربمایپ  ایادخ ، .تخانـش  مهاوخن  ار  تربمایپ  یناسانـشن ، نم  هب  ار  دوخ  رگا  هک  یتسارب  ناسانـشب ، نم  ار  تدوخ  ایادـخ  »
ماما  ) دوخ تّجح  ایادـخ  .تخانـش  مهاوخن  ار  تربمایپ ) هفیلخ  و   ) تتّجح یناسانـشن ، نم  هب  ار  تربمایپ  رگا  هک  یتسارب  ناسانـشب ،

!!« دش مهاوخ  هارمگ  دوخ  نید  زا  یناسانشن  نم  هب  ار  دوخ  تجح  رگا  هک  یتسارب  ناسانشب ، نم  هب  ار  نامز )
.دیدرگ نایب  یثحابم  باتک ، لوا  لصف  رد  عوضوم  نیا  هرابرد  - . 2

.تفگ میهاوخ  نخس  هدنیآ  لصف  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تافص  هریس و  هرابرد  - . 3
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

زا هدرک و  ادـتقا  وا  زا  لـبق  ناـماما  وا و  هب  ماـیق ، نارود  زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  دـنک  كرد  ارم  نادـناخ  مئاـق  هـکنآ  لاـح  هباـشوخ  »
(1) .دنتسه » نم  دزن  رد  نم ، تما  ِنیرت  یمارگ  نم و  ِناهارمه  ناتسود و  نانآ  .دشاب  هدرک  يرازیب  مالعا  ناشیا ، نانمشد 

تـسا شیوخ  دارم  ماما و  ور  هلابند  یقالخا  لئاضف  همه  ربص و  تواخـس ، یتسیز ، هداـس  تداـبع ، اوقت ، رد  هک  سک  نآ  یتسار  هب 
!؟ دوب دهاوخ  زارفارس  دنلبرس و  هچ  دبای  راب  شسدقم  روضح  هب  هک  هاگنآ  تشاد و  دهاوخ  یهلا  ربهر  نآ  دزن  يدنلب  هبتر  هچ 

لئاذر اـه و  یتـشز  زا  دـیارآ و  یم  اـه  یبوخ  هب  ار  دوـخ  تسا  ملاـع  هدـیدپ  نیرتاـبیز  بلط  رد  هک  يرظتنم  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ 
هتفر هتفر  اهیدـب  ماد  هب  نداتفا  هنرگ  و  تسا !؟ شیوخ  لاـمعا  راـکفا و  بقارم  هراومه  راـظتنا  ریـسم  رد  دـنک و  یم  يرود  یقـالخا 

: تسا هدمآ  دوعوم  ماما  نآ  هدنهد  رادشه  نایب  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  درک و  دهاوخ  رتدایز  ار  نابوخ  قوشعم  وا و  هلصاف 

مُْهنِم (2)؛ ُهُِرثُْؤن  الَو  ُهُهِرُْکن  اّمِم  اِنب  ُلِصَّتی  ام  ِّالا  مُْهنَع  انُِسبْحی  امَف  »

زا تسین و  ام  دـنیاشوخ  هک  یلامعا  .دـسر  یم  ام  هب  هک  ناشیا  ياهراک  زا  هچنآ  رگم  تسا  هدرکن  ادـج  نایعیـش  زا  ار  ام  زیچ  چـیه 
!« میرادن راظتنا  نایعیش 

يروای و راختفا  دنـشاب و  هتـشاد  یمهـس  یناهج  لدـع  تموکح  يودـهم و  تلود  ییاپرب  رد  هک  تسا  نآ  نارظتنم  يوزرآ  تیاهن 
رّسیم یقالخا  یگتـسارآ  يزاسدوخ و  اب  زج  یگرزب  تداعـس  نینچ  هب  لین  رگم  یلو  دنروآ  تسدب  ار  قح  تّجح  نیرخآ  یهارمه 

!؟ تسا

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) رِظَْتنُم ؛ َوُهَو  ِقالْخالا  ِنِساحَمَو  ِعَرَْولِاب  ْلَمْعْیلَو  ْرِظَْتنْیلَف  ِمئاقلا  ِباحْصَا  ْنِم  َنوُکی  ْنَا  ُهَّرَس  ْنَم  »

وکین قالخا  يراکزیهرپ و  هب  راظتنا  لاح  رد  دـشاب و  رظتنم  دـیاب  دـشاب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ناراـی  زا  دراد  تسود  سک  ره 
« .دیامن راتفر 

ص 535. ح 3 ، باب 25 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 1
ص 177. ج 53 ، راونالاراحب ، - . 2

ص 207. ح 16 ، باب 11 ، ینامعن ، تبیغ  - . 3
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تـساه ییابیز  مامت  هنیآ  هک  راوگرزب  ماما  نآ  زا  رترب  يا  هنومن  وگلا و  چـیه  يا  هتـساوخ  نینچ  ققحت  ریـسم  رد  هک  تسا  نشور  و 
.دوش یمن  تفای 

ماما ِدای 

؛ دراد لاـبند  هـب  ار  راـظتنا  هار  رد  يرادـیاپ  دـهد و  یم  يراـی  راوـگرزب  نآ  زا  يوریپ  ماـما و  ِتـفرعم  بـسک  رد  ار  نارظتنم  هـچنآ 
.تسا اه  ناج  بیبط  نآ  اب  موادم  طابترا  یگتسویپ و 

ایآ درب  یمن  داـی  زا  ار  اـهنآ  يا  هظحل  دراد و  رظن  دوخ  نایعیـش  لاـح  هب  اـج  همه  هشیمه و  تّما ، ناـبرهم  ماـما  نآ  یتقو  یتـسار  هب 
یتسود و مسر  هار و  ای  دننامب ؟ ربخ  یب  لفاغ و  زیزع ، نآ  زا  دنوش و  مرگرـس  نآ  تاقّلعت  ایند و  هب  وا  يور  ناگدادـلد  هک  تساور 

يارب دنیامن و  زاغآ  وا  زا  دننیـشن  یم  اعد  هداجـس  رب  یتقو  .دنرادب  مدقم  نارگید  دوخ و  رب  ار  وا  لاح  همه  رد  هک  تسا  نآ  ّتبحم 
: دومرف دوخ  راوگرزب  نآ  هک  دننک  اعد  ترضح  نآ  جرف  یتمالس و 

.تسا (1)» نامه  رد  امش  جرف  هک  دینک  اعد  رایسب  جرف  لیجعت  يارب  »

: دننک همزمز  دیاب  هراومه  و 

ًارـصان و ًادـئاق و  ًاِظفاح َو  ًایلَو َو  هَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  ِیف  ِهئابا  یلَع  ِهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکـیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا  »
الیوَط (2)؛ اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَا  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًانیَع  الیلد َو 

نابهگن و تسرپرـس و  تاعاس  همه  رد  تعاس و  نیا  رد  داب  شناردپ  وا و  رب  وت  دورد  هک  نسحلا  نب  هجح  دوخ ، یلو  يارب  ایادـخ  »
وا ینالوط  یتدم  يارب  یهد و  ياج  تبغر  لیم و  اب  دوخ  نیمز  رد  ار  وا  هک [  نامز  نآ  ات ]  شاب  ناب  هدـید  امنهار و  روای و  ربهر و 

« .يزاس دنم  هرهب  نیمز  رد  ار 

هب لّسوت  ِتسد  هناهب  ره  هب  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  دوخ  ماـما  فیرـش  دوجو  یتمالـس  ادـتبا  نداد ، هقدـص  ماـگنه  رد  یقیقح ، رظتنم 
.دهد یم  رس  هلان  شلاثم  یب  لامج  ندید  وا و  كرابم  روهظ  قایتشا  هب  دنز و  یم  وا  رهم  رپ  نماد 

يُرتالَو (3)؛ َْقلَخلا  يَرَا  ْنَأ  یَلَع  ٌزیزَع  »

!!« يوشن هدید  وت  منیبب و  ار  همه  هک  نم  رب  تسا  تخس 

ص 237. ح 4 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
.ناضمر كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  - . 2

.هبُدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - . 3
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دوخ لد  رد  ار  وا  تبحم  ياه  هشیر  ات  دبای  یم  روضح  دوش  یم  لیکشت  اه  لد  بوبحم  نآ  مان  هب  هک  یـسلاجم  رد  راظتنا  هار  ورهر 
تسا مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  بوسنم  هک  سّدقم  بادرس  نارکمج و  دجسم  هلهس و  دجسم  دننام  ییاه  ناکم  هب  دنک و  رت  مکحم 

.دنک یم  دمآ  تفر و 

وا اب  زور  ره  هک  تسا  نآ  شروهظ  نارظتنم  یگدـنز  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  دای  ياـه  هولج  نیرتاـبیز  زا  و 
.دننک مالعا  دهع  نآ  رب  ار  دوخ  يراوتسا  دندنبب و  يرادافو  نامیپ  هدرک و  دهع  دیدجت 

: میناوخ یم  نینچ  دهع  ياعد  زا  يزارف  رد 

َّمُهّللَا ًادـَبَا  َلُوزَاالَو  اهنَع  َلوُحَاال  یُقنُع  یف  َُهل  ًهَعَیبَو  ًادـْقَعَو  ًادـْهَع  یماـیَا  ْنِم  ُتْشِع  اـمَو  اذـه  یموی  ِهَحیبَص  یف  َُهل  ُدِّدَُـجا  ّینِا  َّمُهّللَا  »
یِلا َنیِقباّـسلاَو  ْهنَع  َنیماـحُملاَو  هِِرماوَِـال  َنیِلثَتْمُملاو  هِِجئاوَح  ِءاـضَق  یف  ِهَیِلا  َنیعِراـسُْملاَو  ُْهنَع  َنّیباّذـلاَو  ِِهناوـْعَاَو  ِهِراـْصنَا  ْنِم  یْنلَعْجا 

.ِهیَدی (1) َنَیب  َنیدِهشَتْسُملاَو  ِِهتَداِرا 

دیدجت وا  اب  مراد  ندرگ  رب  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یتعیب  نامیپ و  دهع و  میگدنز ، نارود  مامت  زور و  نیا  دادـماب  رد  نم  ایادـخ  راب 
ترـضح و نآ  ناراک  کـمک  ناراـی و  زا  ارم  ایادـخ  راـب  .مناـمب  رادـیاپ  نآ  رب  مدرگنرب و  تعیب  دـهع و  نآ  زا  زگره  هک  منک ، یم 

تیامح شتاروتسد و  زا  ناگدننک  تعاطا  شیاه و  هتساوخ  ماجنا  يارب  وا  يوس  هب  ناگدننک  باتش  وا و  سدقم  میرح  زا  ناعفادم 
« .هد رارق  شترضح  باکر  رد  نادیهش  شا و  هتساوخ  يوس  هب  نایوج  تقبس  شفیرش و  دوجو  زا  ناگدننک 

ققحت رد  دوش و  یمن  راتفرگ  یتسـس  هب  زگره  دشاب  دنب  ياپ  نآ  نیماضم  هب  ناج  قمع  زا  دناوخب و  ار  دهع  نیا  هتـسویپ  یـسک  رگا 
رد روضح  هتـسیاش  هک  یتسار  هب  .دنیـشن و  یمن  ياـپ  زا  يا  هظحل  راوگرزب  نآ  روهظ  يارب  يزاـس  هنیمز  دوخ و  ماـما  ياـه  ناـمرآ 

.دوب دهاوخ  یهلا  هریخذ  نآ  يرای  نادیم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنوادخ دریمب ، ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  .دوب و  دهاوخ  ام  مئاق  ناروای  زا  دناوخب  دهع  نیا  اب  ار  ادخ  دادـماب  لهچ  سک  ره  »
]...«. دهد يرای  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  و  دروآ ] نوریب  شربق  زا  ار  وا 

.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - . 1

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 142 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_111_1
http://www.ghaemiyeh.com


112 ص :

یلدمه تدحو و 

فادها ياتسار  رد  هک  دنشاب  هتشاد  يا  همانرب  حرط و  دیاب  زین  نارظتنم  تیعمج  میرذگب ، هک  راظتنا  هلیبق  دارفا  کت  کت  فیاظو  زا 
رارق دوعوم  ربهر  تیاضر  ریـسم  رد  ار  دوخ  تکرح  شالت و  هک  تسا  مزال  رظتنم  عامتجا  رگید  نایب  هب  .دـشاب  یهلا  تّجح  ماـما و 

.دهد

يودـهم تلود  روهظ  يارب  بسانم  هنیمز  ات  دـناسر  ماجنا  هب  ار  ماـما  اـب  دوخ  ناـمیپ  دـهع و  هک  تسا  نآ  رب  رظتنم  هعماـج  نیارباـنب 
.دوش مهارف 

: تسا هداد  تراشب  هنوگنیا  یتیعمج  نینچ  هب  دوخ  تانایب  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما 

؛ دنشاب ممـصم  لدکی و  هدش ، هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  يافو  رد  دهد  يرای  شتعاطا  هار  رد  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ام  نایعیـش  رگا  »
یم لیجعت  ام ، هب  تبـسن  نیتسار  لماک و  تفرعم  اب  اهنآ  يارب  ام  تاقالم  تداعـس  دـتفا و  یمن  ریخأت  هب  نانآ  زا  رادـید ، تمعن  هّتبلا 

(1) .ددرگ »

: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدمآ  ادخ  ناگدنیامن  نانخس  ادخ و  باتک  رد  هک  تسا  نامه  نامیپ  دهع و  نآ  و 

.اهنآ نانمشد  زا  نتسج  يرازیب  مالسلا و  مهیلع  همئا  ناتسود  اب  یتسود  مالسلا و  مهیلع  ناماما  زا  يوریپ  تهج  رد  شالت  . 1

: دومرف هک  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اب یتسود و  وا  ناتـسود  اب  .دنـشاب  هدرک  يوریپ  وا  زا  مایق ، زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  دـنک  كرد  ارم  نادـناخ  مئاـق  هکنآ  لاـح  اـشوخ  »
تماـیق زور  رد  نم  دزن  نم  تما  نیرت  یمارگ  نم و  تبحم  یتـسود و  لـها  نم و  ناـقیفر  اـهنآ  .دـشاب  هدوـمن  ینمـشد  وا  نانمـشد 

«(2) دنتسه !!

دنتـسین و توافت  یب  هعماج  حطـس  رد  اه  یتشز  تارکنم و  جاور  نید و  رد  اه  فارحنا  اه و  تعدـب  لباقم  رد  نارظتنم  تیعمج  . 2
.دنهد یم  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  یقالخا  ياه  شزرا  وکین و  ياه  ّتنس  ندش  شومارف  ربارب  رد  زین 

: دومرف هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

اهنآ شاداپ  هک  دوب  دنهاوخ  یهورگ  نامّزلا ) رخآ  هرود ي   ) تما نیا  نایاپ  رد  هّتبلا  »

ص 600. ش 360 ، ج 2 ، جاجتحا ، - . 1
ص 535. ح 2 ، باب 25 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 2
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(1) .دنگنج » یم  داسف ) و   ) هنتف لها  اب  دننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهنآ  .دوب  دهاوخ  یمالسا  لوا  تما  رجا  دننامه 

نیا دارفا  .دـهد و  رارق  دوخ  ياه  هماـنرب  لـصف  رـس  ار  يراـکمه  نواـعت و  هک  دراد  هفیظو  نارگید  اـب  دروخرب  رد  رظتنم  هعماـج  . 3
یمن ربخ  یب  نانآ  زا  دننک و  یم  يریگ  یپ  ار  هعماج  نادنمزاین  ءارقف و  لاح  هتـسویپ  يروحم ، دوخ  يرظن و  گنت  زا  رود  هب  هعماج 

.دننام

: دومرف ترضح  دندرک ؛ تحیصن  تساوخرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نایعیش  زا  یهورگ 

تبسن امش  زا  کی  ره  دزرو و  ینابرهم  ناتدنمزاین  اب  تسا  زاین  یب  هکنآ  دنک و  يرای  ار  فیعض  تسا ، دنمورین  هکنآ  امش  نایم  زا  »
(2) .دنک » یهاوخریخ  يرگید  هب 

نارظتنم یکین  ریخ و  هکلب  تسین  دننک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یطیحم  هب  دودـحم  يرایمه  يراکمه و  نیا  هرئاد  هک  تسا  ینتفگ 
دارفا نیب  یگناگود  ییادـج و  چـیه  راظتنا  حور  وترپ  رد  هک  اریز  دـسر  یم  زین  رگید  ياهرهـش  نادـنمزاین  رترود و  ياه  طـیحم  هب 

.دوش یمن  ساسحا 

دننک دنلب  اه  هصرع  همه  رد  ار  ماما  دای  مان و  دنهدب و  يودهم  يوب  گنر و  هعماج  هب  دیاب  دنتسه  رظتنم  هعماج  وضع  هک  يدارفا  . 4
دنشوکب دوجو  همه  اب  هار  نیا  رد  دنراذگب و  یمومع  شیامن  هب  اه  هویش  نانخـس و  همه  دمآرـس  ناونع  هب  ار  ماما  رادرک  راتفگ و  و 

.دوب دنهاوخ  مالسلا  مهیلع  ناماما  هژیو  فطل  تیانع و  دروم  دیدرت  نودب  هک 

: دیوگ یم  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نارای  زا  یطساو  دیمحلادبع 

!« تسا هتشاد  هارمه  هب  ار  یتالکشم  ام  زا  یضعب  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  میدرک  فقو  ار  دوخ  یگدنز  همه  جرف  رما  راظتنا  رد  ام  »

: دیامرف یم  وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هدرک دنوادخ  فقو  ار  دوخ  هک  يا  هدـنب  نآ  يارب  ار  تالکـشم ) زا   ) ییاهر هار  دـنوادخ  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  دـیمحلادبع ، يا  »
رما هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  .داد  دهاوخ  رارق  يا  هراچ  هار  وا  يارب  دنوادخ  مسق  ادخ  هب  يرآ  تسا !؟ هدادـن  رارق  دـشاب 

(3) دراد »! هدنز  ار  ام  تیالو ) )

ص 513. ج 6 ، هوبنلا ، لئالد  - . 1
ص 123. ح 5 ، باب 22 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - . 2

ص 126. ح 16 ، باب 22 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - . 3
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ياه هنیمز  همه  دنـشاب و  تاعامتجا  ریاس  يوگلا  یعامتجا ، یگدنز  داعبا  همه  رد  هک  دنـشوکب  دیاب  رظتنم  هعماج  هکنیا  رخآ  نخس 
.دننک مهارف  ار  دوعوم  یجنم  روهظ  يارب  مزال 

راظتنا راثآ 

ات دـنرظتنم  هک  اهنآ  دـهد و  یم  رارق  یتوافت  یب  نوکـس و  تلاح  رد  ار  دارفا  یناـهج ، حلـصم  راـظتنا  هک  دـنا  هدرک  ناـمگ  یـضعب 
تکاس و هکلب  تشاد  دنهاوخن  یشنکاو  اه  يدیلپ  اهیدب و  لباقم  رد  دوخ  درادرب ، ار  یهابت  داسف و  دنک و  مایق  یناهج  يرگحالصا 

!! دوب دنهاوخ  اه  تیانج  رگاشامت  تشاذگ و  دنهاوخ  تسد  يور  تسد  توافت ، یب 

یگژیو دوعوم و  ماما  راظتنا  تقیقح  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  اریز  .تسا  تقد  هشیدنا و  زا  رود  هب  یحطـس و  هاگن  کی  هاگن ، نیا  یلو 
هب رـصحنم  ياه  یگژیو  اب  مه  نآ  راظتنا ، هیحور  هک  تسا  نشور  دـش ، حرطم  نارظتنم  ياه  یگژیو  راظتنا و  داـعبا  زین  نآ و  ياـه 

لماع نیرتهب  هکلب  درادـن  لابند  هب  ار  يدرـس  نوکـس و  اهنت  هن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ریظن  یب  هاـگیاج  درف و 
.تسا ییایوپ  تکرح و 

تعرـس دوش  رت  کیدزن  راظتنا ، تقیقح  هب  رظتنم ، هچ  ره  دروآ و  یم  دیدپ  راد  فده  یتکرح  كرابم و  ییاغوغ  رظتنم  رد  راظتنا ،
هعماج زا  یئزج  ار  دوخ  دـبای و  یم  ییاهر  يروحم  دوخ  زا  یمدآ  راـظتنا ، وترپ  رد  .دـش  دـهاوخ  رتشیب  دـصقم  يوس  هب  وا  تکرح 

زا يا  هعماـج  یتقو  دـنک و  کـیدزن  یتـسرد  حالـص و  هب  دوخ  ناوت  دـح  رد  ار  هعماـج  اـت  دـشوک  یم  نیارباـنب  دـنیب ؛ یم  یمالـسا 
هماقا يوس  هب  یمومع  تکرح  دیآ و  یم  دیدپ  اه  تلیـضف  جیورت  تهج  رد  یعامتجا  دـبای ، لیکـشت  ّتیوه  اب  نینچ  نیا  يرـصانع 

شـالت و هصرع  طاـشن و  یـشخبدیما و  ياـضف  یگدـنزاس و  حالـص و  طـیحم  هک  یطیحم  نینچ  رد  دریگ و  یم  لکـش  اـه ، یبوخ 
هب هک  نارظتنم ، دـیآ و  یم  دـیدپ  هعماـج  دارفا  رد  يودـهم  قیمع  شنیب  ینید و  ياـهرواب  دـشر  هنیمز  تسا ، يراـکمه  يراـیمه و 

اه و یتخـس  ربارب  رد  دنا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  يداقتعا  ياهزرم  ینید و  ّتیوه  هکلب  دـنا  هدـشن  لح  طیحم  داسف  رد  راظتنا ، تکرب 
یتسس راتفرگ  يا  هظحل  دنرخ و  یم  ناج  هب  ار  اهالب  یهلا  یمتح  هدعو  ققحت  دیما  هب  دننک و  یم  يرابدرب  راظتنا  نارود  تالکشم 

.دنوش یمن  يدیماان  ای  و 

ار ینشور  ریسم  نینچ  دوخ  ناوریپ  يارب  هک  دیسانش  یم  ار  یبهذم  بتکم و  مادک  یتسار 
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.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  گرزب  سب  یشاداپ  تیاهن  رد  دوش و  یم  هدومیپ  یهلا  يا  هزیگنا  اب  هک  يریسم  دشاب !؟ هدرک  میسرت 

نارظتنم شاداپ 

یم راـگزور  یناـهج  دوعوم  راـظتنا  هب  هک  ناـنآ  شاداـپ  تسا  گرزب  هچ  دـنا ! هتـسشن  اـه  یبوـخ  هار  هب  مشچ  هکناـنآ  لاـحاشوخ 
! دنتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  مئاق  یقیقح  رظتنم  هک  نانآ  ماقم  هبتر و  تسا  دنمهوکش  هچ  دننارذگ و 

زا ییاه  هنومن  مییوگب و  نخـس  راظتنا  ماج  ناشون  هعرج  ریظن  یب  هبتر  تلیـضف و  زا  راظتنا ، لصف  زا  یناـیاپ  شخب  رد  هک  تساـجب 
.میروایب ار  نید  نایاوشیپ  تاملک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نامرف هب  رـس  شروهظ  مایا  رد  دـنراد و  راظتنا  ار  شروهظ  وا ، تبیغ  نارود  رد  هک  اهنآ  تیب ،) لها   ) ام مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  »
(1) .دوب » دهاوخن  ناشیا  يارب  یهودنا  سرت و  چیه  هک  دنیادخ  ناتسود  اهنآ  .دنروآ  یم  وا 

هکنآ لاـح  دـنوش و  هودـنا  مغ و  راـتفرگ  دـیاب  ارچ  .دـنراد و  هنیـس  رب  ار  راـگدرورپ  یتـسود  لادـم  هک  رترب  نیا  زا  يراـختفا  هچ  و 
.تسا هدرک  ادیپ  نارگ  یشزرا  اهنآ  گرم  یگدنز و 

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

وا هب  ار  دـحا  ردـب و  گنج  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  شاداپ  دـنوادخ  دـشاب  راوتـسا  ام  تیالو  رب  ام  مئاق  تبیغ  ناـمز  رد  هک  یـسک  »
(2) .داد » دهاوخ 

دننام دـنراد  راوتـسا  ار  راوگرزب  نآ  اب  دوخ  نامیپ  دـهع و  دـننامب و  یقاب  دوخ  نامز  ماما  تیالو  رب  تبیغ  نارود  رد  هک  نانآ  يرآ 
دوخ نوخ  هب  هنحص  نآ  رد  هتخادرپ و  ادخ  نانمشد  اب  دربن  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باکر  رد  هک  دنتـسه  یناگدنمزر 

! دنا هدیطلغ 

گنج و همیخ  رد  نونکا  مه  زا  دنا  هداتسیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يرای  راظتنا  هب  فک  رب  ناج  هک  ینارظتنم 
.دنتسه قح  ههبج  ریما  رانک  رد 

ص 39. ح 54 ، باب 33 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 1

ص 592. ح 6 ، باب 31 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 2
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یـسک دننامه  دشاب  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ِجرف   ) رما رظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب  نایعیـش )  ) امـش زا  یـسک  رگا  »
هکلب هن  دومرف : درک و  گنرد  یکدـنا  سپـس  تسا ! هدوب  شا  همیخ  رد  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق  راـنک  رد  هک  تسا 

رد هک  تسا  یسک  لثم  هکلب  مسق ؛ ادخ  هب  هن  دومرف : سپـس  تسا ! هدز  ریـشمش  هدیگنج و  ترـضح  رانک  رد  هک  تسا  یـسک  دننام 
(1) .دشاب » هدیسر  تداهش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک 

یتسود و تسا و  هدـناوخ  دوخ  ءاقفر  ناردارب و  ار  اـهنآ  ادـخ  گرزب  ربماـیپ  شیپ ، اـه  نرق  هک  دنتـسه  یتعاـمج  ناـمه  هورگ  نیا 
.تسا هدرک  مالعا  ناشیا  هب  تبسن  ار  دوخ  یبلق  تّدوم 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دوـمرف راـب  ود  ار  هلمج  نیا  و  هد ! ناـشن  نـم  هـب  ارم  ناردارب  ایادـخ  دوـمرف : دوـخ  باحـصا  زا  یهورگ  روـضح  رد  ربماـیپ  يزور  »
!؟ میتسین وت  ناردارب  ام  ایآ  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : ترضح  باحصا 

زگره هکنآ  لاح  دنروآ و  یم  نامیا  نم  هب  هک  نامزلارخآ ؛ رد  دنتـسه  یموق  نم  ناردارب  دـیتسه و  نم  باحـصا  امـش  ریخ ، دومرف :
زا دوخ  نید  رد  ناشیا  زا  کی  ره  يراوتـسا  ...تسا  هدرک  یفرعم  نم  هب  ناشناردـپ  دوخ و  مسا  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنا ! هدـیدن  ارم 
هک دنتـسه  تیادـه  ياه  لعـشم  اهنآ  .تسا  رت  تخـس  هتخادـگ ، شتآ  نتفرگ  تسد  هب  کـیرات و  بش  رد  نوگ  ياـهراخ  ندـنک 

(2) .دشخب » یم  تاجن  رات  هریت و  ياه  هنتف  زا  ار  اهنآ  دنوادخ 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  و 

زا یتسود و  وا  ناتسود  اب  .دشاب  هدرک  ادتقا  وا  هب  شمایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دنک و  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یسک  لاح  اشوخ  »
نم و تدوم  یتسود و  نابحاص  نم و  ياقفر  اهنآ  .دشاب  هتـشاد  تسود  زین  ار  وا  زا  شیپ  ناماما  دـشاب و  هتـسج  يرازیب  وا  نانمـشد 

(3) .دنتسه » نم  دزن  نم  تما  نیرت  یمارگ 

ص 126. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1

ص 123. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 2
ص 535. ح 2 ، باب 25 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 3
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فرشم تسود  ترضح  باطخ  فرش  هب  دنا  هتفای  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يا  هبتر  ماقم و  نینچ  هب  هک  نانیا  و 
.دراد قح  ترضح  رضحم  هب  اهنآ  یکیدزن  بّرقت و  تیاهن  زا  تیاکح  تسا و  قشع  ّتبحم و  زا  ّولمم  هک  ییادن  مه  نآ  دنوش ! یم 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

راوتـسا ام  تیالو )  ) رما رب  نامز  نآ  رد  هک  ناـنآ  لاـح  اـشوخ  سپ  دوب  دـهاوخ  بیاـغ  ناـشماما  هک  دـیآ  یم  مدرم  رب  يراـگزور  »
و  ) نم ّرس  هب  نم ، ناگدنب  يا  هک : دهد  یم  ادن  ار  اهنآ  راگدرورپ  ترـضح  هک  تسا  نیا  اهنآ  شاداپ  نیرتمک  هک  یتسار  هب  .دننامب 

نم ناگدـنب  تقیقح  هب  امـش  نم ، يوکین  شاداپ  هب  داب  تراشب  ار  امـش  سپ  دـیدرک  قیدـصت  ار  وا  دـیدروآ و  ناـمیا  بیاـغ ) ماـما 
زا ار  الب  منک و  یم  لزان  مناگدنب  رب  ار  ناراب  امـش  تکرب )  ) هب مرذـگ و  یم  امـش  ياهاطخ  زا  مریذـپ و  یم  ار  امـش  لامعا  .دـیتسه 

(1) .مداتسرف » یم  راکهنگ [ مدرم  رب   [ ار دوخ  باذع  ًامتح  دیدوبن  مدرم ) نایم  رد   ) امش رگا  منادرگ و  یم  ناشیا 

رارق یب  لد  تسا و  ناشیا  مشچ  ینـشور  زیچ  هچ  دهد ؟ یم  نایاپ  ار  اهنآ  راظتنا  دنک و  یم  مارآ  ار  نارظتنم  زیچ  هچ  یتسار  هب  یلو 
هار شیاه  یتخـس  همه  اب  ریـسم  نیمه  رد  دـنا و  هتخود  مشچ  راظتنا  هّداج  هب  يرمع  هک  نانآ  اـیآ  دـشخب ؟ یم  مارآ  رارق و  ار  اـهنآ 
یم یـضار  دوخ  قوشعم  بوبحم و  اب  ینیـشن  مه  زا  رتمک  یـشاداپ  هب  دـنراذگ  ياپ  رظتنم  دوعوم  زبس  رـس  تشد  هب  اـت  دـنا  هدومیپ 

! رت هوکشاب  نیا  زا  يا  هظحل  هچ  رتابیز و  نیا  زا  یماجرف  هچ  و  دنوش !؟

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

نامنانمـشد زا  يرازیب  و  یتسود ، رب  دننز و  گنچ  ام ، یتسود  نامـسیر  هب  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  نانآ  ام ، نایعیـش  لاح  اشوخ  »
اهنآ ندوب  هعیش  هب  زین  ام  و  دنتفریذپ ) ار  ام  تماما  و   ) دندش یضار  ام  ییاوشیپ  هب  اهنآ  .اهنآ  زا  ام  دنتسه و  ام  زا  اهنآ  .دننامب  راوتسا 

(2) .دوب » دنهاوخ  ام  هجرد  هبتر و  رد  ام و  اب  تمایق  رد  نانیا  مسق  ادخ  هب  ناشیا !! لاح  اشوخ  .میدش  دونشخ  یضار و 

ص 602. ح 15 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 1
ص 43. ح 5 ، باب 34 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 2
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سرد هصالخ 

.تسا راظتنا  دروم  فده  هب  ندیسر  تهج  رد  شالت  یتوافت و  یب  مدع  نآ  همزال  تسا و  ندوب  هار  هب  مشچ  يانعم  هب  راظتنا   o

.تسا هدش  فیصوت  لمع  نیرتهب  ناونعب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  راظتنا  تایاور  رد   o

تلادع ینعی  روهظ  فادها  ققحت  يوس  هب  قوش  هزیگنا و  داجیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  راظتنا  ياه  یگژیو   o
.دروآ یم  دیدپ  نارظتنم  حور  رد  ار  ییافوکش  و 

.دراد هارمه  هب  یناوارف  تارمث  راثآ و  یعامتجا ، يدرف و  دُعب  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  راظتنا    o

.تسا ییارگمه  ترضح و  دای  يریذپوگلا ، مالسلا  هیلع  ماما  تخانش  نارظتنم ، فیاظو  نیرت  مهم   o

.تسا هدش  هدرمش  مالسا  ردص  ءادهش  شاداپ  اب  يواسم  نارظتنم ، شاداپ  تایاور ، ساسا  رب   o
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دینک نایب  ار  يودهم  راظتنا  ياه  یگژیو  راظتنا و  يانعم  . 1

؟ دیهد حیضوت  ار  راظتنا  داعبا  . 2

؟ دیهد حرش  ار  روهظ  نارظتنم  فیاظو  نیرت  مهم  زا  دروم  هس  . 3

؟ تسیچ راظتنا  یعامتجا  يدرف و  راثآ  . 4

؟ دنک یم  نایب  زیچ  هچ  اب  يواسم  ار  مالسلا  هیلع  تیبلها  تیالو  رب  مدق  تباث  نارظتنم  شاداپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  . 5

یشهوژپ تالاوس 

)؟ تسیچ لمع  زا  دارم  رب  لمع  ای  تسا  تلاح  ( ؟ دینک نییبت  ار  راظتنا  تقیقح  . 1

؟ دینک حیرشت  ار  تبیغ  رصع  رد  نامیا  شزرا  نارظتنم و  هاگیاج  . 2

؟ دییامن یسررب  ار  نآ  نتخاس  رو  هلعش  راظتنا و  تیوقت  ياههار  . 3

؟ دییامن نایب  راصتخا  هب  ار  یفنم  تبثم و  راظتنا  . 4

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

یجلخ یقتدمحم  راظتنا  عیشت و  . 1

يرهاط هللا  بیبح  باتفآ  يامیس  . 2

يردیح هللازیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و  . 3

یناهفصا يوسوم  مراکملا  لایکم  . 4

کین يردیح  دیجم  راظتنا  هب  هرابود  یهاگن  . 5

یفصآ هللا  تیآ  ایوپ  راظتنا  . 6

1و2 هرامش راظتنا  همانلصف  . 7
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روهظ میالع  طیارش و  مهد : سرد 

هراشا

: فادها

روهظ ياه  هنیمز  لماوع و  تخانش  . 1

ترضح روهظ  ياه  هناشن  زا  یهاگآ  . 2

: دئاوف

روهظ يزاس  هنیمز  رد  ناسنا  شقن  هب  هجوت  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  مئالع  هب  تبسن  یهاگآ  . 2

تیودهم نیغورد  نایعدم  بیذکت   . 3

: یشزومآ بلاطم 

: همدقم . 1

روهظ هناتسآ  رد  ناهج  تیعضو  هب  یهاگن 

ود نآ  ياهتوافت  میالع و  طیارش و  يانعم  . 2

( روهظ ققحت  رد  لیخد  لماوع   ) روهظ ياه  هنیمز  طیارش و  . 3

( یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن   ) روهظ ياه  هناشن  میالع و  . 4
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روهظ هناتسآ  رد  ناهج 

زا سپ  ات  دش  بیاغ  راگدرورپ  تّجح  نیرخآ  نآ  .میتفگ  نخـس  نآ  هفـسلف  مهدزاود و  ماما  تبیغ  هرابرد  هتـشذگ  ياه  شخب  رد 
نارود رد  تسناوت  یم  تیرـشب  .دزاس  دـنم  هرهب  دوخ  میقتـسم  ياه  تیادـه  وترپ  زا  ار  ناـهج  دوش و  رهاـظ  اـه  هنیمز  ندـش  مهارف 

سفن و ياوه  ناطیش و  زا  يوریپ  رطاخ  هب  یلو  دزاس  هدامآ  ار  ماما  روضح  طیارـش  رتدوز  هچ  ره  هک  دنک  لمع  يا  هنوگ  هب  تبیغ ،
رد ار  یمتـس  يانب  زور  ره  تفر و  ههاریب  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  يربهار  تیالو و  نتفریذپن  ینآرق و  حیحـص  تیبرت  زا  ندنام  رود 

داسف و روج ، ملظ و  زا  رپ  یناهج  .دیسر  يدب  رایسب  ماجنارس  هب  ریسم ، نیا  باختنا  اب  .درک  هدرتسگ  ار  یهابت  ملظ و  داد و  رارق  ایند 
ندرک لامیاپ  اهزواجت و  زا  رپ  یعامتجا  یکاپ و  تیونعم و  زا  رود  هب  یتاـیح  یناور ، یقـالخا و  ّتینما  زا  یهت  يراـگزور  یهاـبت ،

هدش ینیب  شیپ  لبق ، اه  نرق  زا  نیموصعم  مالک  رد  هک  یتیعقاو  .دش  تبیغ  نارود  ياه  ناسنا  درکلمع  لوصحم  ناتـسدریز ، قوقح 
.دوب هتشگ  میسرت  نآ ، هایس  ریوصت  و 

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

قح لها  رب  لطاب  لها  هدـیدرگ ، ریـسفت  سوه  اوه و  يور  زا  هتـشگ و  شومارف  نآرق  هدـش ، ریگارف  متـس  ملظ و  ینیبب  هک  یماگنه  »
نودب ریخ  ياههار  هتـشگ ، ناوارف  یـسولپاچ  هدش ، هدـیرب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هدرک ، رایتخا  توکـس  نامیا  اب  دارفا  هتفرگ ، یـشیپ 

و  ) ادخ مشخ  هار  رد  میظع  ياه  هیامرس  .هدش  هدرمش  زاجم  مارح  هدش و  مارح  لالح ، هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  رش  ياههار  ورهر و 
هدرک ادیپ  جاور  نانچ  ملاسان  ياه  یمرگرـس  هدش ، جیار  تلود  نانکراک  نایم  رد  يراوخ  هوشر  هدیدرگ ، فرـص  لاذـتبا ) داسف و 

يارب دشاب ، ناسآ  لهس و  لطاب  ندینش  اما  دیآ  نارگ  مدرم  رب  نآرق  قیاقح  ندینش  درادن ، ار  نآ  يریگولج  تأرج  سک  چیه  هک 
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دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مادقا  یسک  رگا  دریمب ،) فطاوع  و   ) دنوش لدگنس  مدرم  دنباتشب ، ادخ  هناخ  جح  هب  ادخ  ریغ 
هنوگنیا مدرم  عاضوا  يدـید  هاگره   ) .دوش ادـیپ  ون  یتعدـب  داـسف و  لاـس  ره  تسین ، وت  هفیظو  راـک  نیا  هک  دـننک  یم  هیـصوت  وا  هب 

(1) تسا ».) کیدزن  جرف  هک   ) هاوخب ار  راجنهان  عضو  نیا  زا  ییاهر  تاجن و  ادخ  زا  شاب و  شیوخ  بقارم  هدش )

یقیقح نارواب  نید  دنتـسه  راگزور  نیمه  رد  هک  ارچ  تسا  هرود  نآ  بلاـغ  هرهچ  روهظ ، زا  شیپ  نارود  زا  هایـس  ریوصت  نیا  هتبلا 
دـنوش و یمن  لح  طـیحم  داـسف  رد  دـنراد و  یم  ساـپ  ار  دوخ  داـقتعا  ياـهزرم  دـننام و  یم  راوتـسا  دـنوادخ  اـب  دوخ  دـهع  رب  هک 
رد هک  دنتـسه  رون  ناماما  نایعیـش  ادـخ و  ناگدـنب  نیرتهب  زا  اهنیا  .دـننز و  یمن  دـنویپ  نارگید  تشز  ماـجرف  هب  ار  دوخ  تشونرس 

دننک یم  توعد  یکاپ  هب  ار  نارگید  مه  دنتـسیز و  كاپ  دوخ  مه  ناـنیا  .دـنا  هتفرگ  رارق  شیاتـس  دـیجمت و  دروم  ناوارف  تاـیاور 
شیپ ار  اه  یبوخ  ماـما  روهظ  ناـمیا ، رطع  هب  رّطعم  یطیحم  نتخاـس  اـه و  یبوخ  جـیورت  هار  زا  ناوت  یم  هک  دـنناد  یم  کـین  نوچ 

یناروای دوعوم  حلـصم  هک  تسا  نکمم  اه  يدـب  هیلع  مایق  یناـمز  هک  اریز  درک  مهارف  ار  وا  تموکح  ماـیق و  تامدـقم  تخادـنا و 
ایآ یتسار  هب  داد ! جاور  ار  داسف  دـیاب  روهظ  لـیجعت  تهج  دـندقتعم  هک  تسا  یلطاـب  هدـیا  لـباقم  هطقن  رکفت  نیا  .دـشاب و  هتـشاد 

؟ ددرگ مهارف  روهظ  هنیمز  هار  نیا  زا  دوش و  ریگارف  داسف  ات  دننک  توکس  اه  يدب  اه و  یتشز  ربارب  رد  نامیا  لها  هک  تسا  هتفریذپ 
؟ دنک کیدزن  ار  نابوخ  ماما  روهظ  دناوت  یمن  اه  تلیضف  اه و  یبوخ  جیورت  ایآ 

سپ تسین  یشوپ  مشچ  لباق  یناکم  نامز و  چیه  رد  هک  تسا  ناملـسم  ره  یعطق  فیلاکت  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف 
!؟ دش یهابت  ملظ و  جّورم  ناوتب  روهظ  لیجعت  رطاخ  هب  هک  تسا  هنوگچ 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنانچ 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  اهنآ  تشاد  دنهاوخ  رجا  مالسا  ردص  ناناملسم  دننام  هک  دوب  دنهاوخ  یموق  ناملـسم )  ) تما نیا  نایاپ  رد  »
(2) .دنگنج » یم  داسف ) و   ) هنتف لها  اب  دننک و  یم  رکنم 

ص 28. ج 7 ، یفاک ، - . 1
ص 49. ج 1 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  - . 2
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ندش ملاظ  ینعم  هب  نیا  تسا و  متـس  ملظ و  زا  ناهج  ندش  رپ  تسا ، هدش  حیرـصت  نآ  هب  ناوارف  تایاور  رد  هچنآ  نیا ؛ زا  هتـشذگ 
ماشم هب  نوگانوگ  ياه  طیحم  رد  اه  تلیـضف  رطع  تشاد و  دـهاوخ  ار  دوخ  ناورهر  ادـخ ، هار  نانچمه  هکلب  تسین  اه  ناسنا  همه 

.دیسر دهاوخ 

داـسف و راـگزور  هچ  رگا  دریگ و  یم  ناـیاپ  روهظ  نیریـش  هرود  هب  یلو  تسا  یخلت  نارود  هچرگا  روهظ  زا  شیپ  ِناـهج  نیارباـنب ،
لآ جرف  لـیجعت  رد  تسا و  نارظتنم  یمتح  فیاـظو  زا  ندرک  توـعد  اـه  یبوـخ  هب  ار  نارگید  ندوـب و  كاـپ  اـّما  تسا  يرگمتس 

.دراد میقتسم  ریثأت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

: دندومرف هک  میرب  یم  نایاپ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زا  ینخس  اب  ار  شخب  نیا 

« .میناد یمن  اور  نانآ  زا  تسا و  دنیاشوخان  ار  ام  دسر و  یم  ام  هب  هک  نانآ  ياهرادرک  زا  هچنآ  رگم  دراد  یمن  زاب  نایعیـش  زا  ار  ام  »
(1)

نآ مئالع  روهظ و  ياه  هنیمز 

دای نآ  مئالع  روهظ و  ياه  هنیمز  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  دراد  ییاه  هناشن  طیارش و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ 
ماما روهظ  اهنآ  ندـش  مهارف  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنراد  یعقاو  ریثأت  روهظ  ققحت  رد  اـه  هنیمز  هک  تسا  نآ  ود  نیا  تواـفت  دوش  یم 
هلیسو هب  هک  دنتسه  ییاه  هناشن  اهنت  هکلب  دنرادن  یشقن  روهظ  عوقو  رد  مئالع  یلو  .دوب  دهاوخن  روهظ  اهنآ  نودب  دتفا و  یم  قافتا 

.درب یپ  نآ  ندش  کیدزن  ای  روهظ و  لصا  هب  ناوت  یم  اهنآ 

يرتشیب تیمها  زا  اـه  هناـشن  مئـالع و  هب  تبـسن  طیارـش  اـه و  هنیمز  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  هدـش  داـی  تواـفت  هب  هجوت  اـب 
اهنآ ققحت  رد  دوخ  ناوت  دح  رد  مینک و  هجوت  اه  هنیمز  هب  میـشاب  مئالع  لابند  هب  هکنآ  زا  شیب  هک  تسا  مزال  نیاربانب  دنرادروخرب 

رب ار  روهظ  مئالع  زا  یخرب  راصتخا  هب  نایاپ  رد  میهد و  یم  حیـضوت  ار  روهظ  طیارـش  اه و  هنیمز  ادتبا  ام  تهج  نیمه  هب  .میـشوکب 
.میرمش یم 

روهظ ياه  هنیمز 

هراشا

نودب دیآ و  یم  دوجو  هب  نآ  ياه  هنیمز  طئارش و  ندمآ  مهارف  اب  ناهج  رد  يا  هدیدپ  ره 

ص 602. ش 360 ، ج 2 ، جاجتحا ، - . 1
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بـسانم ییاوه  بآ و  ره  درادن و  ار  هناد  شرورپ  تیلباق  ینیمز  ره  .دوب  دهاوخن  يدوجوم  چیه  يارب  دوجو  ناکما  اه  هنیمز  ققحت 
تسد هب  يارب  مزال  طیارش  هک  دشاب  هتـشاد  نیمز  زا  بوخ  تشادرب  راظتنا  دناوت  یم  زرواشک  یتقو  .تسین  یتابن  هایگ و  ره  دشر  اب 

.دشاب هدرک  هیهت  ار  لوصحم  ندمآ 

اب زین  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  هنوگنامه  دراد ؛ یگتـسب  نآ  طیارـش  اه و  هنیمز  هب  زین  یعامتجا  دادیور  بالقنا و  ره  ساسا  نیا  رب 
نیرتگرزب هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یناـهج  بـالقنا  ماـیق و  .دیـسر  يزوریپ  هب  نآ  تامدـقم  ندـمآ  مهارف 

.تسویپ دهاوخن  عوقو  هب  نآ  طیارش  اه و  هنیمز  ققحت  نودب  تسا و  لصا  نیمه  وریپ  زین  تسا  یناهج  تکرح 

رب مکاح  طباور  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تموکح  مایق و  رما  دوشن  روصت  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  دوصقم 
.دسر یم  ماجنارس  هب  يداع  لماوع  بابسا و  نودب  هزجعم و  هار  زا  راوگرزب  نآ  یحالـصا  تکرح  تسا و  ینثتـسم  شنیرفآ  ناهج 

للع یعیبط و  يارجم  زا  ملاع  روما  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  ّتنس  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نآرق و  میلاعت  ساسا  رب  هکلب 
.دریگ ماجنا  يداع  بابسا  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دروآ » مهارف  نآ )  ) بابسا هار  زا  زج  ار  روما  هکنیا  زا  دراد  عانتما  دنوادخ  »

: درک ضرع  ناشیا  هب  یصخش  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  و 

.دوب دهاوخ  وا  دارم  قفو  رب  روما  همه  دنک  مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  ینامز  دنیوگ  یم  »

تسرد دوخ  هب  دوخ  اهراک  یسک  يارب  دوب  انب  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سکنآ  هب  مسق  .تسین  نینچ  زگره  دومرف : ترـضح 
(2) .دش » یم  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  انامه  دوش 

نآ دوصقم  هکلب  تشاد  دهاوخن  دوجو  ینامسآ  یبیغ و  ياهدادما  يودهم ، گرزب  مایق  رد  هک  تسین  ینعم  نیدب  قوف  نخـس  هتبلا 
.دوش مهارف  دیاب  زین  يداع  طیارش  لماوع و  اه و  هنیمز  یهلا ، ياهدادما  رانک  رد  هک  تسا 

ماگ اهنآ  قّقحت  هار  رد  سپس  میسانشب و  ار  روهظ  ياه  هنیمز  دیاب  ادتبا  همدقم  نیا  اب 

ح 8166. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - . 1
ح 2. باب 15 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 2
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.میرادرب

هناگادـج ار  کی  ره  هک  تسا  زیچ  راهچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  یناهج  بـالقنا  ماـیق و  ياـه  هنیمز  نیرتمهم 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم 

همانرب حرط و  .فلا 

: دراد زاین  همانرب  ود  هب  یحالصا  تکرح  مایق و  ره  هک  تسا  نشور 

.اهورین یهدنامزاس  قیرط  زا  دوجوم  ياه  يراجنهان  اب  هزرابم  يارب  عماج  يا  همانرب  . 1

دشاب و یتموکح  هنالداع  ماظن  کی  رد  یعامتجا  يدرف و  قوقح  مامت  نماض  هک  هعماج  ياهزاین  همه  اب  بسانتم  لماک و  ینوناق  . 2
.دنک میسرت  ینامرآ ، تیعضو  هب  ندیسر  يارب  ار  عامتجا  دشر  هب  ور  تکرح 

رصع ماما  رایتخا  رد  همانرب  نوناق و  نیرتهب  ناونع  هب  تسا  بان  مالسا  نامه  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ّتنس  میرک و  نآرق  میلاعت 
دنوادـخ طسوت  نآ  تایآ  هک  یباـتک  درک (1)  دـهاوخ  لمع  یهلا  دـیواج  روشنم  نیا  ساـسا  رب  ترـضح  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع 

زا وا  یناهج  بالقنا  نیاربانب  .تسا  هتـشگ  لزان  تسوا  يونعم  يدام و  ياهزاین  یمدآ و  تاـیح  ياـیاوز  ماـمت  هب  هاـگآ  هک  گرزب 
.تسین هسیاقم  لباق  يرگید  یحالـصا  شبنج  تکرح و  چـیه  اب  تسا و  ریظن  یب  يا  هناوتـشپ  ياراد  یتموکح ، نوناق  هماـنرب و  رظن 

هب تسا و  هدرک  فارتعا  رارقا و  اـهنآ  یتسـس  فعـض و  هب  يرـشب  نیناوق  هبرجت  زا  سپ  زورما  ناـهج  هک  تسا  نآ  اـعّدا  نیا  دـهاش 
.ددرگ یم  ینامسآ  نیناوق  شریذپ  هدامآ  جیردت 

هدرک هئارا  ار   (2) موس » جوم   » هیرظن یناهج ، هعماج  حالـصا  نارحب و  نیا  لح  يارب  اکیرمآ  نارادمتـسایس  رواـشم  رلفاـت ،» نیولآ  »
: دراد هنیمز  نیا  رد  يروآ  تفگش  تافارتعا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛

رد یتعنـص  ندـمت  ياهداهن  یپایپ  یـشاپورف  ندـید  اب  .درادـن  یمامت  تسا ، هجاوم  نآ  اب  برغ )  ) ام هعماج  هک  یتالکـشم  تسرهف 
؛ داسف یتیافک و  یب  باقرغ  نورد  هب  عازن  لاح 

؛ ُهَرَکنَا ّالا  ًارکنُم  يرَیال  هللا ، ِباتِکب  ُلَمعَی  : » دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - . 1
ج راونالاراحب ، .دنک » یم  راکنا  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنیب  یمن  ار  يدب  چیه  درک و  دهاوخ  لمع  نآرق )  ) ادـخ باتک  ساسا  رب  وا  ینعی 

ص 141. ، 51
بالقنا هک  موس  جوم  هدرک و  داجیا  ناهج  رد  یمیظع  لوحت  یتعنـص  يزرواشک و  بالقنا  ود  لاح  هب  ات  تسا  دـقتعم  ناـشیا  - . 2

.تسا  هار  رد  تسا  یتعنصارف  یکینورتکلا و 
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خساپ رد  .تسا  هتـشابنا  ار  اضف  تارییغت ، يارب  راشف  يدونـشخان و  جوم  هجیتن  رد  .درازآ  یم  ار  ماشم  زین  نآ  یقالخا  طاطحنا  يوب 
تاررقم اهراب ، اهراب و  اما  دنا ؛ یبالقنا  یتح  ای  يداینب  یـساسا و  دنراد  اعدا  یگمه  هک  دوش  یم  هئارا  حرط  نارازه  اهراشف ، نیا  هب 

رب دننک و  یم  هنامک  دنا  هدش  نیودت  هیهت و  ام  تالکـشم  لح  روظنم  هب  یگمه  هک  دـیدج  ياه  لمعلاروتـسد  اه و  حرط  نیناوق ، و 
ساسحا نیا  .تسین  ّرثؤم  درادن و  يا  هدیاف  چیه  هک  دننز  یم  نماد  ار  سأی  زجع و  ساسحا  نیا  دنیازفا و  یم  ام  تالکشم  تماخو 

یم نماد  رتشیب  هچ  ره  ار  اه  لثملا  برض  دیفس  بسا  رب  راوس  درم  دوجو  هب  دیدش  زاین  تسا و  كانرطخ  یسارکومد  ماظن  ره  يارب 
.دنز (1)

يربهر ب :

يرتدنلب فادها  ياراد  رت و  عیسو  مایق  هچ  ره  دوش و  یم  هدرمش  مایق  ياه  ترورـض  نیرت  ییادتبا  زا  ربهر  هب  زاین  اه ، مایق  همه  رد 
.دوش یم  ساسحا  رتشیب  فادها  نآ  اب  بسانتم  اناوت و  يربهر  هب  زاین  دشاب ،

زا هک  زوسلد  اناوت و  هاگآ و  يربهر  دوجو  نیمز  هرک  رد  تاواسم  تلادـع و  تیمکاـح  متـس و  ملظ و  اـب  یناـهج  هزراـبم  ریـسم  رد 
هک فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  .تسا  بالقنا  یـساسا  یلـصا و  نکر  دشاب  رادروخرب  عطاق  حیحـص و  یتیریدم 
هب بیغ ، ملاع  اب  طابترا  لیلد  هب  هک  تسا  يربهر  اهنت  وا  تسا  رضاح  هدنز و  گرزب  مایق  ربهر  ناونع  هب  تسا  ءایلوا  ءایبنا و  هراصع 

.تسا شیوخ  نامز  ياهناسنا  نیرتاناد  دراد و  لماک  یهاگآ  نآ  رد  دوجوم  طباور  یتسه و  همه 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2) .دراد » هطاحا  اه  شناد  مامت  رب  تسا و  مولع  مامت  ثراو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  دیشاب  هاگآ  »

.دراد ملاع  راگدیرفآ  تیاضر  ورگ  رد  لد  اهنت  هدوب و  دازآ  اهدنب  دیق و  همه  زا  هک  تسا  يربهر  هناگی  وا 

.دراد رارق  طیارش  نیرتهب  رد  زین  اوشیپ  ربهر و  رظن  زا  یناهج  تموکح  مایق و  نیاربانب 

نارای .ج 

هراشا

قیال هتسیاش و  یناروای  دوجو  روهظ ، ققحت  يارب  مزال  طیارش  اه و  هنیمز  زا  رگید  یکی 

.يرفعج اضردمحم  رلفات ، دیدج ، ندمت  يوس  هب  - . 1
ص 193. بقاثلا ، مجنلا  - . 2
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يور ینامـسآ  يربهر  هلیـسو  هب  یناهج  یبالقنا  یتقو  تسا  یهیدـب  تسا  یناهج  تموکح  ياهراک  ماجنا  مایق و  زا  یناـبیتشپ  يارب 
.دبای روضح  نادیم ، نآ  رد  دناوتب  دنک  يروای  ياعّدا  سک  ره  هک  تسین  هنوگنیا  دهاوخ و  یم  نآ  اب  بسانتم  یناروای  دهد  یم 

: دینک هجوت  ریز  نایرج  هب  هراب  نیا  رد 

: دیوگ یم  ترضح  نآ  هب  یناسارخ  نسح  نب  لهس  مان  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیش  زا  یکی  »

رد اـپ  هعیـش ي  رازهدـص  هک  یلاـح  رد  دـیریگب  تسد  هب  ار  تموکح )  ) دوخ مّلـسم  قـح  هکنیا  زا  تسا  هتـشادزاب  ار  امـش  زیچ  هچ 
هب دریگ  یم  الاب  شتآ  ياه  هلعش  نوچ  دوش و  مهارف  یشتآ  رونت  ات  دنهد  یم  روتسد  ماما  تسامش ؟ رایتخا  رد  نز  ریشمش  باکر و 

رذـع هب  عورـش  هدـش ، نیگمـشخ  وا  زا  ماما  تسا  هدرک  نامگ  هک  لهـس  نیـشنب  رونت  رد  زیخرب و  یناسارخ  يا  دـنیامرف : یم  لـهس 
.متشذگ وت  زا  دیامرف : یم  ماما  دینکن !! ما  هجنکش  شتآ  هب  دیشخبب و  ارم  اقآ  دیوگ : یم  دنک و  یم  یهاوخ 

دهد یم  خساپ  وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  مالس  دوش و  یم  دراو  ترضح  نیتسار  نایعیـش  زا  یّکم  نوراه  لاح  نیا  رد 
! نیشنب رونت  نورد  رد  دیامرف : یم  وا  هب  يا  همدقم  چیه  نودب  و 

یناسارخ درم  اب  لاح  نامه  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دهد ! یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یـشسرپ ، چیه  نودب  گنرد و  یب  یّکم  نوراه 
یم لهـس  هب  یتّدـم  زا  سپ  تسا و  هدوب  نآ  دـهاش  دوخ  ییوگ  هکناـنچ  دـهد  یم  ییاـهربخ  ناـسارخ  هراـبرد  دـنک و  یم  وگتفگ 

رد هک  دنیب  یم  ار  نوراه  دـنک و  یم  هاگن  ار  رونت  لخاد  هتـساخرب و  لهـس  نک ! هاگن  ار  رونت  لخاد  یناسارخ و  يا  زیخرب  دـیامرف :
! تسا هتسشن  وناز  راهچ  شتآ  ياه  هلعش  نایم 

رفن کی  مسق ، ادخ  هب  دیوگ : یم  یناسارخ  یسانش !؟ یم  نوراه  لثم  رفن  دنچ  ناسارخ ، رد  دسرپ : یم  وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
ام .مینک  یمن  مایق  مینکن  ادـیپ  نابیتشپ  روای و  رفن  جـنپ  هک  ینامز  رد  ام  شاب ! هاگآ  دـیامرف : یم  ترـضح  مرادـن  غارـس  هنوگنیا  مه 

(1) تسا »! مایق  نامز  نامز ، مادک  هک  میناد  یم  رتهب 

رورم ینید  نایاوشیپ  تایاور  هنیئآ  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ناروای  ياه  یگژیو  تافص و  دراد  اج  نیاربانب 
.میشاب دوخ  ياهدوبمک  عفر  یپ  رد  هتخانش و  ار  دوخ  هاگیاج  هلیسو  نیدب  ات  مینک 

ص 681. ج 8 ، راحبلا ، هنیفس  - . 1
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تعاطا تفرعم و  . 1

رد لماک  یهاگآ  اب  دـنرادروخرب و  دوخ  ماما  دـنوادخ و  هب  تبـسن  قیمع  تخانـش  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  نارای 
.دنا هتفای  روضح  قح  ِنادیم 

تسا : هدومرف  اهنآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1) .دنا » هتخانش  تسا  هتسیاش  هک  نانچ  ار  ادخ  هک  ینادرم  »

یتخانـش نیا  تسا  هتفرگ  ارف  ار  ناشدوجو  رـسارس  هدـیناود و  هشیر  ناشدوجو  يافرژ  رد  زین  ماما  هب  تبـسن  نانآ  داقتعا  تخانش و 
نامه نیا  تسا و  یتسه  هعومجم  رد  وا  دـنلب  هاگیاج  ماما و  تیالو  قح  هب  تفرعم  .تسا  ماما  بسن  ناشن و  ماـن و  نتـسناد  زا  رتارف 
ماـما نخـس  دـنناد  یم  هک  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  وا  ناـمرف  هب  شوگ  عیطم و  هدرک و  وا  ّتبحم  زا  راشرـس  ار  اـهنآ  هک  تسا  یتـفرعم 

.تسادخ زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  ادخ و  نخس 

: تسا هدومرف  اهنآ  فیصوت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) .دنشوک » یم  شیوخ  ماما  زا  تعاطا  رد  اهنآ  »

تبالص تدابع و  . 2

قداص ماما  دـننک  یم  يرپس  قح  نیریـش  رکذ  اب  ار  اه  بش  اهزور و  دـنا و  هتفرگ  وگلا  دوخ  ياوشیپ  زا  تداـبع  رد  يدـهم  نارواـی 
: دومرف اهنآ  هرابرد  مالسلا  هیلع 

، اـه بسا  زارف  رب  دومرف : رگید  ینخـس  رد  دـنرب (3) و  یم  نایاپ  هب  هزور  اب  ار  اهزور  دـنناسر و  یم  حبـص  هب  تدابع  اب  ار  اـه  بش  »
(4) .دنیوگ » یم  حیبست  ار  ادخ 

ماما دنکـش  یمن  مه  رد  ار  اهنآ  يراوتـسا  تبالـص و  زیچ  چـیه  هک  تسا  هتخاس  نینهآ  ینادرم  نانآ  زا  هک  تسادـخ  رکذ  نیمه  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

(5) .تسا » نهآ  ياه  هراپ  ناشیاه  لد  ایوگ  هک  دنتسه  ینادرم  نانآ  »

ص 611. ح 2 ، باب 1 ، لصف 8 ، رثالا ، بختنم  - . 1
ص 223. صالخلا ، موی  - . 2
ص 224. صالخلا ، موی  - . 3
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ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 4

ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 5
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یبلط تداهش  يراثن و  ناج  . 3

نوچ ار  وا  مزر  نادـیم  رد  نیاربانب  دـنک  یم  ماما  هب  قشع  زا  ّولمم  ار  اه  نآ  ياـه  لد  يدـهم ، ماـما  هب  تبـسن  ناراـی ، قیمع  تفرعم 
.دننک یم  وا  يالب  رپس  ار  دوخ  ناج  دنریگ و  یم  نایم  رد  ینیگن 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دننک » یم  تظفاحم  وا  زا  دوخ  ناج  اب  دنخرچ و  یم  وا  فارطا  رد  مزر  نادیم  رد  يدهم ) نارای  »)

: دومرف زین  و 

(2) .دنسرب » تداهش  هب  ادخ  هار  رد  هک  دننک  یم  وزرآ  اهنآ  »

يریلد تعاجش و  . 4

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دنتـسه  نیدالوپ  ینادرم  عاجـش و  يدارفا  ناشیالوم  دـننام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ناراـی 
(3) .دننک » یم  اج  زا  ار  اههوک  دننک  هدارا  رگا  دنا و  هدش  نوریب  اه  هشیب  زا  هک  دنتسه  یناریش  اهنآ  همه  : » دومرف اهنآ  فصو 

يرابدرب ربص و  . 5

ماما ناروای  تسا و  هارمه  ناوارف  ياه  تقشم  جنر و  اب  یناهج  لدع  تموکح  يرارقرب  یناهج و  ملظ  هیلع  هزرابم  هک  تسا  یهیدب 
رس زا  یلو  دنرخ  یم  ناج  هب  ار  اهیراوگان  تالکشم و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  ياه  نامرآ  ققحت  هار  رد 

.دنرامش یم  زیچان  ار  دوخ  لمع  عضاوت ، صالخا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

میدقت ار  شیوخ  ناج  هک  نیا  زا  .دنراذگ و  یمن  ّتنم  دنوادخ  رب  ادخ ، هار  رد  يرابدرب  ربص و  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  »
(4) .دنرامش » یمن  گرزب  ار  نآ  دنلاب و  یمن  دوخ  هب  دننک ، یم  قح  ترضح  ناتسآ 

ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1

ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 2
ص 224. صالخلا ، موی  - . 3
ص 224. صالخلا ، موی  - . 4
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یلدمه داحّتا و  . 6

: دومرف نینچ  ماما  نارای  داحتا  یلدمه و  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1) .دنتسه » گنهامه  لدکی و  ناشیا  »

ریز رد  حیحـص  يداقتعا  اب  اهنآ  تسین  نانآ  دوجو  رد  یـصخش  ياه  هتـساوخ  اه و  یهاوخدوخ  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  یلدکی  نیا 
.دشاب یم  لباقم  ههبج  رب  اهنآ  يزوریپ  لماوع  زا  یکی  دوخ  نیا  دننک و  یم  مایق  فده ، کی  يارب  مچرپ و  کی 

ییاسراپ دهز و  . 7

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) .دننکن » هریخذ  يوج  مدنگ و  دنزودنین و  يا  هرقن  الط و  هک  دریگ  یم  تعیب  شنارای  زا  وا  »

نیاربانب .دراد  زاب  اه  نامرآ  فادها و  زا  ار  اهنآ  دیابن  ایند  تایّدام  دنا و  هتساخرب  گرزب  ینامرآ  يارب  دنراد و  يدنلب  فادها  نانآ 
هللا لجع  يدـهم  ماما  هژیو  ناروای  نایم  رد  دزرل  یم  ناشیاه  لد  دوش و  یم  هریخ  ناشیاهمـشچ  ایند ، قرب  قرز و  ندـید  اب  هک  اهنآ 

.دنرادن ییاج  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

نیا زا  يرادروـخرب  تهج  هب  دوـب و  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  ناراـی  ياـه  یگژیو  زا  یـشخب  تشذـگ  هـچنآ 
نانآ تشادگرزب  شیاتـس و  هب  نابز  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تسا و  هدش  دای  یگرزب  هب  نانآ  زا  تایاور  رد  تایـصوصخ ،

.دنا هدوشگ 

: تسا هدومرف  نانآ  فصو  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

؛ ِهّمُْالا رایِخ  ْمُه  َِکئلُوا  »

(3) .دنتسه » نم )  ) تما نیرتهب  نانآ 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رگید  ینخس  رد  و 

ٌَهلوُهْجَم (4)؛ ِضرالا  ِیف  ْمُُهئامْسَا  هَلیلَق  هّدِع  ْنِم  یُّماَو  یبَِابَف  »

« .دنا هتخانشان  نیمز  رد  هک  داب  یکدنا  هورگ  يادف  مردام  ردپ و 
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ص 223. صالخلا ، موی  - . 1
ص 581. ح 4 ، باب 11 ، لصف 6 ، رثالا ، بختنم  - . 2

ص 224. صالخلا ، موی  - . 3
ص 101. ج 3 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  - . 4
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تایاور رد  دنریگ و  یم  رارق  فلتخم  ياه  هدر  رد  اه  یگتسیاش  تقایل و  قبط  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  هّتبلا 
زین يرفن  رازه  يرکـشل 10  زا  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  مایق  یلـصا  رداک  هک  هژیو  رای  رفن  رب 313  هوالع  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ 

.تفاتش دنهاوخ  وا  يرای  هب  رظتنم  نانمؤم  میظع  لیخ  هوالع  هب  تسا و  رادروخرب 

یمومع یگدامآ  د :

زا رتهب  هدافتسا  يارب  مزال  یگدامآ  مدرم  هک  دوش  یم  هدهاشم  تقیقح  نیا  مالسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  خیرات  فلتخم  عطاقم  رد 
نانچنآ وا  ياهتیاده  يراج  مزمز  زا  دنتسنادن و  ردق  ار  موصعم  رضحم  ضیف  نوگانوگ  ياه  نامز  رد  نانآ  .دنتشادن  ار  ماما  روضح 

وا شریذـپ  يارب  یمومع  یگدامآ  هک  نامز  ره  اـت  درک  ناـهنپ  ار  قح  تّجح  نیرخآ  لاـعتم  دـنوادخ  .دـندربن  هرهب  دوب  هتـسیاب  هک 
.دزاس باریس  یهلا  فراعم  همشچرس  زا  ار  ناگمه  دوش و  رهاظ  دش  مهارف 

هب ترـضح  نآ  یحالـصا  تکرح  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  دوعوم  حلـصم  روهظ  يارب  ّمهم  رایـسب  طیارـش  زا  یگدامآ  دوجو  نیاربانب 
.دیسر دهاوخ  بولطم  هجیتن 

دنتـساوخ دوخ  نامز  ربمایپ  زا  دندوب  هدمآ  هوتـس  هب  تولاج  متـس  ملظ و  زا  هک  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد 
.دنزادرپب تولاج  اب  دربن  هب  وا  نامرف  تحت  ات  دنیزگرب  ار  یهدنامرف  اهنآ  يارب  هک 

هّدـع دـندش و  تسـس  هار  نیب  رد  یناوارف  دادـعت  هچ  رگا  داد  یم  ناشن  اهنآ  رد  ار  یگدامآ  یعون  گـنج ، يارب  هدـنامرف  نتـساوخ 
.دندنام (1) هزرابم  نایاپ  ات  یمک 

يونعم ییافوکـش  دـشر و  یناور و  یقالخا و  ّتینما  یعامتجا ، تلادـع  ناهاوخ  ناج  قمع  زا  همه  هک  تسا  یناـمز  روهظ  رما  سپ 
تردق و نابحاص  هلیـسو  هب  نافیعـض  قوقح  اراکـشآ  هک  دننیبب  دـنوش و  هتـسخ  اه  ضیعبت  اه و  یتلادـع  یب  زا  مدرم  یتقو  دنـشاب ؛

.دسر یم  جوا  هب  یهاوخ  تلادع  شطع  تسا  دودعم  يا  هدع  راصحنا  رد  يدام  تاناکما  ددرگ و  یم  لامیاپ  تورث 

هب هکلب  دنریگب  تقبس  رگیدکی  رب  یقالخا  دض  ياهراک  ماجنا  رد  دارفا  دنک و  ادیپ  جاور  فلتخم  عاونا  رد  یقالخا  داسف  هک  ینامز 
لوصا زا  نانچ  ای  دننک و  راختفا  دوخ  تشز  لامعا 

تایآ 251-246. هرقب ، هروس  ك.ر : - . 1
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نادنزرف دننک و  تسس  ار  هداوناخ  ماظن  هجیتن  رد  هدرک و  ینوناق  ار  تّفع  یفانم  لامعا  زا  یـضعب  هک  دنریگب  هلـصاف  یناسنا  یهلا و 
هب ار  یناور  یقـالخا و  یتمالـس  ّتینما و  وا ، تیمکاـح  هک  ییاوـشیپ  روـهظ  هب  قاـیتشا  دـنزیرب ، عاـمتجا  نماد  هـب  ار  تسرپرـس  یب 

دوخ تایح  یگدنز و  زا  یلو  دننک  هبرجت  ار  يدام  ياه  تّذل  همه  مدرم  هک  هاگنآ  .دوش و  یم  ناوارف  درک ، دهاوخ  هیده  تیرـشب 
.دنوش یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  فطل  ِراشبآ  هنشت  دنشاب ، تیونعم  زا  رادروخرب  یناهج  یپ  رد  دنشابن و  یضار 

فلتخم ياه  ماـظن  اـه و  تلود  ندرک  هبرجت  اـب  تیرـشب  هک  دـسر  یم  جوا  هب  یناـمز  ماـما ، روضح  كرد  قوش  هک  تسا  یهیدـب 
هللا لجع  يدهم  ترضح  نیمز  رد  ادخ  نیشناج  هفیلخ و  یهابت ، داسف و  زا  ملاع  هدنهد  تاجن  اهنت  هک  دسرب  تقیقح  نیا  هب  يرـشب 

.تسا یهلا  نیناوق  دروآ  یم  ناغمرا  هب  اه  ناـسنا  يارب  ار  هبیط  كاـپ و  تاـیح  هک  يا  هماـنرب  هناـگی  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 
دننک یم  شالت  وا  روهظ  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  يارب  كرد ، نیا  لابند  هب  دـننک و  یم  كرد  ار  ماما  هب  زاین  دوجو  همه  اب  نیاربانب 

.دسر یم  ارف  شیاشگ  جرف و  هک  تسا  نامز  نیا  رد  .دنرادرب و  یم  رب  وا  هار  رس  زا  ار  عناوم  و 

: دومرف روهظ  زا  شیپ  نارود  نامزلا و  رخآ  فیصوت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

دنوادخ نامز [  نآ  رد  سپ ]  درب  هانپ  نآ  هب  یهابت  ملظ و  ّرـش  زا  هک  دبای  یمن  یهاگهانپ  چیه  نمؤم  ناسنا  هک  دـسر [ یم  ینامز  »[
(1) .دزیگنا » یم  رب  ارم  نادناخ  زا  يدرم  لجوزع 

روهظ مئالع 

هراشا

دهاوخ یپ  رد  یّمهم  راثآ  مئالع ، نیا  نتـسناد  .دراد  ییاه  هناشن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  یناهج  بالقنا  مایق و 
رون اهنآ  زا  کی  ره  عوقو  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يدـهم  جرف  شخب  دـیون  اه  هناشن  نیا  هک  اجنآ  زا  .تشاد 

يدـب و زا  ات  دوب  دـهاوخ  رادـشه  رّکذـت و  هیام  نافرحنم  نادـناعم و  يارب  درک و  دـهاوخ  رت  غورف  رپ  نارظتنم ، ياه  لد  رد  ار  دـیما 
مالـسلا هیلع  موصعم  رانک  رد  روضح  یهارمه و  تیلباق  بسک  روهظ و  كرد  يارب  ار  نارظتنم  هک  ناـنچمه  دـنرادرب  تسد  یهاـبت 

بسانم يزیر  همانرب  رد  ار  ام  دناوت  یم  داد  دهاوخ  خر  هدنیآ  رد  هک  یتاقافتا  زا  یهاگآ  هکنیا  رب  هوالع  .درک  دهاوخ  رتایهم 

ص 73. رردلادقع ، - . 1
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تـسا تیودـهم  نیغورد  نایعّدـم  صیخـشت  يارب  یبوخ  رایعم  مئـالع  نیا  هک  هنوگناـمه  دـهد ، يراـی  اـهنآ  اـب  رتهب  ههجاوم  يارب 
.درب یپ  وا  ندوب  وگغورد  هب  ناوت  یم  یگداس  هب  دوبن  مئالع  نیا  اب  هارمه  وا  مایق  یلو  درک  تیودهم  ياعّدا  یسک  رگا  نیاربانب 

يداع یعیبط و  ياه  هدیدپ  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  رکذ  روهظ  يارب  یناوارف  مئالع  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  تایاور  رد 
.دنتسه اسآ  هزجعم  يّداع و  ریغ  یضعب  و 

زا يدادـعت  نایاپ  رد  مینک و  یم  نایب  هدـش  رکذ  هتـسجرب  تروص  هب  رتشیب  ربتعم  عبانم  رد  هک  ار  ییاهنآ  ادـتبا  مئالع  نیا  نایم  زا  ام 
.میرمش یمرب  راصتخا  هب  ار  رگید  مئالع 

: دومرف یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیکز و سفن  ندـش  هتـشک  ینامـسآ ، يادـن  ینامی ، ینایفـس ، جورخ  دراد : هناشن  جـنپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاـق  ماـیق [ »[
(1) .ءادیب » فسخ 

مامت هچرگ  میهد  یم  حیـضوت  تسا  هدـش  رارکت  ددـعتم  تایاور  رد  هک  ار  هدـش  دای  هناگجنپ  مئالع  تیاور ، نیا  هب  هجوت  اب  نونکا 
.تسین نشور  ام  يارب  اهنآ  هب  طوبرم  ثداوح  تایئزج 

ینایفس جورخ  .فلا 

تسا نایفسوبا  لسن  زا  يدرم  ینایفس  تسا : هدش  فیصوت  هنوگنیا  هدمآ و  ناوارف  تایاور  رد  هک  تسا  یمئالع  زا  ینایفـس  جورخ 
نانمشد اب  درادن و  ییاورپ  چیه  راتشک  لتق و  زا  هک  تسا  يراک  تیانج  وا  .دنک  یم  مایق  ماش  نیمزرس  زا  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  هک 

.دنک یم  راتفر  یعیجف  لکش  هب  دوخ 

: دومرف وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) يا » هدرک  هدهاشم  ار  مدرم  نیرتدیلپ  ینیبب  ار  ینایفس  رگا  »

يا هدرتسگ  راتـشک  هب  اجنآ  رد  هدرک و  هلمح  قارع  هب  نآ  فارطا  قطانم  ماش و  فرـصت  زا  سپ  يو  .تسا  بجر  هام  وا  مایق  زاـغآ 
.دنز یم  تسد 

.دماجنا (3) یم  لوط  هب  هام  هدزناپ  وا  ندش  هتشک  ات  جورخ  زا  تایاور  زا  یضعب  ساسا  رب 

ص 261. ح 9 ، باب 14 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
ص 557. ح 10 ، باب 57 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 2

ص 310. ح 1 ، باب 18 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 3
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ءادیَب فْسَخ  .ب 

.تسا هنیدم  هکم و  نایم  يا  هقطنم  ءادیب  نتفر و  ورف  يانعم  هب  فسخ 

هّکم تمس  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اب  هلباقم  يارب  ار  يرگـشل  ینایفـس ، هک  تسا  نیا  ءادیب  فسخ  زا  دوصقم 
.دور یم  ورف  نیمز  رد  اسآ  هزجعم  یتروص  هب  دیسر  ءادیب  هقطنم  هب  وا  رگشل  هک  یماگنه  .دراد  یم  لیسگ 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یپ رد  ار  يرگشل  سپ  تسا ، هتفر  هکم  يوس  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  دسر  یم  ربخ  ینایفـس  هاپـس  هدنامرف  هب  »
يا : » دهد یم  زاوآ  نامسآ  زا  يا  هدنهد  ادن  دیـسر  ءادیب  نیمزرـس  هب  ینایفـس  رگـشل  نوچ  ...دبای  یمن  ار  وا  یلو  دنک  یم  هناور  وا 

(1) .درب » یم  ورف  دوخ  رد  ار  رگشل  نیمزرس  نآ  سپ  نک » دوبان  ار  نانآ  ءادیب  نیمزرس 

ینامی جورخ  .ج 

نمؤم حلاص و  يدرم  هک  يو  .داد  دهاوخ  خر  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  هک  تسا  مئالع  زا  رگید  یکی  نمی  نیمزرـس  زا  يرادرـس  مایق 
تامادقا تکرح و  تایئزج  هّتبلا  .دنک  یم  هزرابم  اه  یهابت  اه و  يدب  اب  ناوت  مامت  اب  دنک و  یم  مایق  تافارحنا  اه و  يدب  هیلع  تسا 

.تسین نشور  نادنچ  ام  يارب  وا 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

مچرپ زا  رت  هدـننک  تیادـه  یمچرپ   ] دوش یم  دـنلب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  مایق  زا  لبق  هک  یی  [ اه قریب  ناـیم  رد  »...
توعد فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما   ) امـش بحاص  يوس  هب  نوچ  تسا  تیادـه  مچرپ  نآ  هک  درادـن  دوجو  ینامی 

.دنک (2) یم 

ینامسآ هحیص  .د 

تایاور زا  یضعب  ساسا  رب  هک  ینامـسآ  يادن  نیا  .تسا  ینامـسآ  هحیـص  دتفا  یم  قافتا  روهظ  زا  شیپ  هک  یمئالع  زا  رگید  یکی 
ناگمه تسا و  یناهج  یبالقنا  لک ، حلصم  مایق  هک  اجنآ  زا  دوش (3) و  یم  هدینش  ناضمر  هام  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  يادن 

.دوب دهاوخ  ینامسآ  يادن  نیمه  دادیور  نیا  زا  ناهج  مدرم  یهاگآ  ياه  هار  زا  یکی  دنتسه ؛ نآ  عوقو  رظتنم 

ص 289. ح 67 ، باب 14 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
ص 264. ح 13 ، ، 14 باب ینامعن ، هبیغلا  - . 2

ص 262. ، 14 باب ینامعن ، هبیغلا  - . 3
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: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) دنونشب .» ار  نآ  برغم  قرشم و  لها  هک  دهد  ییادن  نامسآ  زا  يا  هدنهد  ادن  هکنیا  رگم  دبای  یمن  ققحت  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  »

هقلح هب  هدیـشک و  تسد  دوخ  تشز  رادرک  زا  ات  تسا  ناراکدب  يارب  يرادـشه  تسا  نانمؤم  ینامداش  هیام  هکنانچمه  هحیـص  نیا 
.دندنویپب یناهج  حلصم  ناروای 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  تسا  هدیسر  یفلتخم  تایاور  ینامسآ  يادن  نیا  ياوتحم  هراب  رد 

(2) دهد .» یم  زاوآ  شردپ  مان  مالسلا و  هیلع  مئاق  مان  هب  نامسآ  زا  يا  هدنهد  ادن  »

هیکز سفن  لتق  .ه 

زا دوصقم  تسا و  هدادن  ماجنا  یلتق  هک  تسا  یهانگ  یب  كاپ و  ناسنا  ای  هدیـسر و  لامک  دـشر و  هب  صخـش  يانعم  هب  هیکز  سفن 
یهانگ یب  ای  هتـسجرب و  تیـصخش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مایق  زا  شیپ  یکدـنا  هک  تسا  نیا  هیکز  سفن  لـتق 

.دوش یم  هتشک  ترضح  نافلاخم  تسدب 

قداص ماما  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ماـیق  زا  شیپ  بش  تایاور 15  زا  یـضعب  ساسا  رب  دادخر  نیا  نامز 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

(3) .تسا » هلصاف  بش  اهنت 15  هیکز  سفن  ندش  هتشک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  مایق  نیب  »

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  رکذ  تایاور  رد  زین  يرگید  ناوارف  مئالع 

هام رد  یگتفرگ  هام  یگتفرگ و  دیـشروخ  دـنک ،) یم  هارمگ  ار  اه  ناـسنا  زا  يرایـسب  هک  دـیلپ  رگ و  هلیح  يدوجوم   ) لاّـجد جورخ 
.ناسارخ زا  يدرم  مایق  اه و  هنتف  ندش  راکشآ  ناضمر ، كرابم 

.تسا (4) هدش  نایب  لّصفم ، ياه  باتک  رد  اه  هناشن  نیا  لیلحت  حیضوت و  تسا  ینتفگ 

ص 265. ح 14 ، باب 18 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1

ص 187. ح 29 ، باب 10 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 2
ص 554. ح 2 ، باب 57 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 3

یلا 278. صص 181  ج 52 ، راونالاراحب ، ك.ر : - . 4

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 170 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_136_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_136_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_136_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_136_4
http://www.ghaemiyeh.com


137 ص :

سرد هصالخ 

.تسین اهناسنا  همه  ندش  ملاظ  يانعم  هب  اما  تسا  یهابت  متس و  ملظ و  نآ  بلاغ  هرهچ  هچرگ  روهظ  زا  شیپ  ناهج   o

هدامآ روهظ  طیارـش  ات  تسا  مدرم  یلـصا  فیلکت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  لمع  روهظ  هناتـسآ  تبیغ و  هرود  رد   o
.ددرگ

.یمومع یگدامآ  نارای و  دوجو  يربهر ، همانرب ، حرط و  زا : تسا  ترابع  ترضح  مایق  ياه  هنیمز  نیرت  مهم   o

ربـص و تعاجـش ، یبـلط ، تاهـش  تبالـص ، تداـبع و  تعاـطا ، تفرعم و  زا : تسا  تراـبع  ترـضح  ناراـی  مـهم  ياـه  یگژیو   o
.یئاسراپ داحتا و  يرابدرب ،

فسخ ینامی ، مایق  ینایفس ، جورخ  لثم : ددنویپ  یم  عوقو  هب  ًامتح  هک  تسا  هدش  رکذ  یمئالع  تایاور  رد  ترـضح  روهظ  يارب   o
.هیکز سفن  لتق  ینامسآ و  هحیص ي  ءادیب ،
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سرد ياه  شسرپ 

.دیهد حیضوت  ار  تسا  هدش  هدرمش  نارظتنم  هفیظو  نیرت  مهم  داسف ، رکنم و  زا  یهن  فورعم و  رما  هب  هجوت  هکنیا  لیلد  . 1

؟ دیهد حیضوت  تایاور  هب  هجوت  اب  ار  روهظ  مئالع  طیارش و  نایم  توافت  . 2

؟ دیئامن حیرشت  ار  یناهج  لدع  تموکح  ققحت  مهم  طیارش  ناونع  هب  يربهر  رصنع  شقن  . 3

؟ دیهد حیضوت  ار  روهظ  ققحت  رد  یمومع  لابقا  یگدامآ و  شقن  . 4

؟ دیئامن یفرعم  تایاور  نآ  هب  دانتسا  اب  ار  تسا  هدش  دای  موتحم  مئالع  ناونع  هب  تایاور  رد  هک  یمئالع  زا  دروم  راهچ  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دیامن نییبت  ار  هطبار  نیا  رد  مدرم  شقن  طیارش و  هب  روهظ  يدنمزاین  تلع  . 1

( تقیقح ای  زمر  ( ؟ دییامن نییبت  ار  روهظ  مئالع  تایاور  نایب  عون  . 2

؟ دییامن یسررب  تسا ؟ عمج  لباق  هنوگچ  اه  نآ  رد  ءادب  دوجو  اب  مئالع  یخرب  ندوب  موتحم  . 3

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

ردص دمحمدیس  يربک  تبیغ  خیرات  . 1

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  رثالا  بختنم  . 2

ینامعن هبیغلا  . 3

قودص خیش  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  . 4

یناوضر رغصا  یلع  روهظ  مئالع  . 5

راظتنا 7-9و8 همانلصف  . 6
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ترضح یناهج  تموکح  فادها  روهظ و  مهدزای : سرد 

هراشا

: فادها

روهظ رصع  رد  ترضح  تموکح  فادها  اب  یئانشآ  . 1

تبیغ رصع  رد  ترضح  یحالصا  ياه  همانرب  زا  يریذپوگلا  . 2

: دئاوف

« نوتاقو  » بیذکت روهظ و  تقو  نییعت  زا  زیهرپ  . 1

ترضح یحالصا  ياه  همانرب  تخانش  . 2

روهظ هب  تبغر  لیم و  داجیا  . 3

: یشزومآ بلاطم 

تیقوت تیعونمم  روهظ و  نامز  . 1

روهظ نامز  ندوب  یفخم  هفسلف  . 2

ترضح روهظ  دادخر  یگنوگچ  . 3

روهظ رصع  رد  ترضح  تموکح  ...و  یگنهرف  يداصتقا ، یسایس ، فادها  . 4
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روهظ

يراج يرهن  رانک  زبس و  یغاب  ياضف  رد  ییوگ  .دهد  یم  تسد  یمدآ  هب  يریذپلد  ساسحا  دیآ  یم  نایم  هب  روهظ  زا  نخـس  یتقو 
یم طاشن  ار  ناگتـسخ  نت  ناج و  اه  یبوخ  راشتنا  اه و  یئابیز  روهظ  يرآ  .دـهد  یم  شوگ  نـالبلب  شوخ  زاوآ  هب  تسا و  هتـسشن 

.دنک یم  نشور  ناراودیما  نامشچ  رد  يداش  قرب  دشخب و 

یم نخـس  داد  دهاوخ  خر  وا  ینیع  روضح  راس  هیاس  رد  هچنآ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  هرابرد  شخب  نیا  رد 
.مینیشن یم  تبیغ  باجح  یب  شلاثم  یب  لامج  ياشامت  هب  مییوگ و 

روهظ نامز 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هک  تسا  نیا  هدرک  لوغـشم  دوـخ  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  نـهذ  هراوـمه  هـک  یتالاوئـس  زا  یکی 
؟ تسا هدش  نییعت  یتقو  روهظ  يارب  ایآ  دنک و  یم  روهظ  ینامز  هچ  فیرشلا 

.تسا یفخم  مدرم  رب  روهظ  نامز  ینید  نایاوشیپ  نانخس  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  خساپ 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

«. مینک (1) یم  نییعت  تقو  هدنیآ  رد  هن  میدرک و  نییعت  ار  یتقو  روهظ  يارب  هتشذگ  رد  هن  ام  »

دروم تایاور  رد  بلطم  نیا  دنتـسه  وگغورد  راـک و  بیرف  دـننک  یم  نییعت  ار  یـصخشم  ناـمز  روهظ ، يارب  هک  یناـسک  نیارباـنب 
.تسا هتفرگ  رارق  دیکأت 

: دومرف درک  لاؤس  روهظ  نامز  زا  هک  دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .دنیوگ » یم  غورد  ناراذگ  تقو  دنیوگ  یم  غورد  ناراذگ  تقو  دنیوگ ، یم  غورد  ناراذگ  تقو  »

ص 426. ح 412 ، لصف 7 ، یسوط ، هبیغلا  - . 1

ص 425. ح 411 ، لصف 7 ، یسوط ، هبیغلا  - . 2
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یم نییعت  نامز  روهظ ، يارب  یناطیـش  ياه  هزیگنا  اب  هک  دـنا  هدوب  یناسک  هراومه  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یبوخ  هب  تایاور  هنوگنیا  زا 
هتـساوخ نایعیـش  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تهج  نیمه  هب  .تشاد  دنهاوخ  دوجو  مه  هدنیآ  رد  يدارفا  نینچ  دـنا و  هدرک 

.دنیامن بیذکت  ار  اهنآ  هکلب  دنشابن  توافت  یب  ناراذگ  تقو  ربارب  رد  هک  دنا 

: دومرف دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نییعت ار  روهظ  تقو  یسک  يارب  ام  هک  ارچ  شاب  هتشادن  ییاورپ  چیه  دنک  یم  نییعت  تقو  روهظ  يارب  هک  یسک  ندرک  بیذکت  زا  »
(1) .میا » هدرکن 

روهظ نامز  ندوب  ناهن  زار 

هراشا

ییاه تمکح  تهج  هب  هلأسم  نیا  دیدرت  نودـب  تسا و  یفخم  ام  رب  روهظ  نامز  میکح  دـنوادخ  هدارا  ساسا  رب  دـش  هتفگ  هکنانچ 
: میروآ یم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا 

دیما موادت 

یم هک  تسا  موادم  هتـسویپ و  دیما  نیا  اب  دنام و  دهاوخ  یقاب  اهرـصع  همه  نارظتنم  لد  رد  دیما  رون  دـشاب  ناهنپ  روهظ  نامز  یتقو 
هک دش  یم  هتفگ  هتـشذگ  ياه  هدس  نایعیـش  هب  رگا  یتسار  هب  .دـننک  تمواقم  تبیغ  نارود  ياهراشف  اه و  یتخـس  ربارب  رد  دـنناوت 

دوخ راگزور  ياه  هنتف  ربارب  رد  دـیما  مادـک  اب  اهنآ  داتفا ، دـهاوخ  قاـفتا  رود  هدـنیآ  رد  هکلب  دـهد  یمن  خر  امـش  ناـمز  رد  روهظ 
؟ دنراذگب رس  تشپ  تمالس  هب  ار  تبیغ  نارود  تخس  ياه  هاگرذگ  دنتسناوت  یم  هنوگچ  دندرک و  یم  تمواقم 

يزاس هنیمز 

دهاوخ لکـش  روهظ  نامز  ندوب  یفخم  هیاس  رد  اهنت  تسا  ییایوپ  تیلاعف و  لماوع  نیرت  مهم  زا  هک  هدـنزاس  راـظتنا  دـیدرت  نودـب 
يزاس هنیمز  كرحت و  يارب  يا  هزیگنا  دـننک  یمن  كرد  ار  روهظ  دـنناد  یم  هک  یناسک  روهظ  نامز  ندوب  صخـشم  اب  اریز  تفرگ 

.دروآ دنهاوخ  يور  دوکر  نوکس و  هب  تشاد و  دنهاوخن 

هکنیا دیما  هب  اه  نارود  اهرصع و  همه  ياه  ناسنا  روهظ ، نامز  ندوب  ناهنپ  اب  هکنآ  لاح 

ص 426. ح 414 ، ، 7 لصف یسوط ، هبیغلا  - . 1
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لیدبت ایوپ  حلاص و  يا  هعماج  هب  ار  دوخ  هعماج  دننک و  مهارف  ار  روهظ  ياه  هنیمز  ات  دننک  یم  شالت  دننیبب  دوخ  نامز  رد  ار  روهظ 
.دنیامن

رد يدارفا  اسب  هچ  دهدن  خر  هدـش  هداد  هدـعو  نامز  رد  روهظ  یحلاصم  يارب  هچنانچ  روهظ  تقو  ندوب  نیعم  تروص  رد  هوالع  هب 
.دنوش دیدرت  راچد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  داقتعا  لصا 

: تسا هدومرف  دراد  یصّخشم  تقو  روهظ  ایآ  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

توـعد هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یناـمز  دوـمرف ) رارکت  ار  نخـس  نیا  و  ، ) دـنیوگ یم  غورد  دـننک  یم  نییعت  تقو  هـک  یناـسک  »
هب یسوم  دنتفگ : وا  موق  دوزفا  رگید  زور  هد  زور ، یس  نآ  رب  دنوادخ  تفر و  نوریب  دوخ  موق  نایم  زا  زور  یس  تدم  هب  راگدرورپ 

«. (1) دندش [ تسرپ  هلاسوگ  دنتشگرب و  نید  زا   [ .دندرک دندرک ، یم  دیابن  هچنآ  درکن و  افو  دوخ  هدعو 

مایق هماگنه 

تکرح دهد ، یم  يور  یثداوح  هچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  مایق  نایرج  رد  هک  دننادب  دنهاوخ  یم  همه 
رب ترـضح  نآ  هنوگچ  هرخالاب  تسا و  هنوگچ  فلاخم  ياه  هورگ  اب  ماـما  دروخرب  هویـش  دوش ، یم  زاـغآ  هنوگچ  اـجک و  زا  ماـما 

قاتـشم ِناسنا  ره  هشیدنا  رکف و  اه  لاؤس  هنوگ  نیا  تفرگ  دهاوخ  تسد  هب  ار  ناهج  روما  هتـشر  درک و  دـهاوخ  هبلغ  ناهج  یمامت 
لکـشم رایـسب  يراک  روهظ  هب  طوبرم  ثداوح  هرابرد  نتفگ  نخـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  .دـنک  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  روهظ 

نآ زا  یقیقد  عـالطا  ناوت  یمن  یعیبـط  روط  هب  تسا و  هدـشن  عقاو  زونه  هک  تسا  یتاـقافتا  هدـنیآ و  زا  نداد  شرازگ  نوـچ  تسا ؛
.تشاد اهدادیور 

هک تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  راگزور  ياهدادـخر  ثداوح و  میروآ  یم  شخب  نیا  رد  هچنآ  نیاربانب 
يور شیپ  ار  روهظ  مایا  ياهدادـیور  زا  یّلک  ییامن  رود  دـناوت  یم  اهنت  تسا و  هدـیدرگ  لقن  ددـعتم  ياه  باتک  رد  تاـیاور  ربارب 

.دنک میسرت  ناگدنناوخ 

مایق یگنوگچ 

اه يدرمان  اه و  يدب  هگنالوج  ار  نیمز  هرتسگ  نارگمتس  هک  هاگنآ  تسا و  هدرک  یناملظ  هایـس و  ار  ملاع  هرهچ  یهابت  ملظ و  یتقو 
هب ار  یهاوخ  يرای  تسد  ناهج ، نامولظم  دنا و  هتخاس 

ص 305. ح 13 ، باب 16 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
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یم تراشب  ار  گرزب  دوعوم  روهظ  ناضمر ، ادخ ، هام  رد  درد و  یم  ار  بش  یهایس  ینامـسآ ، ییادن  ناهگان  دنا ؛ هدوشگ  نامـسآ 
هار یپ  رد  نامیا ، حبص  عولط  زا  ناساره  برطضم و  ناتـسرپ ، بش  ددرگ ! یم  هریخ  اه  مشچ  دتفا و  یم  شپت  هب  اه  بلق  دهد (1) ،

روضح وا و  رادید  يارب  دنریگ و  یم  رای  يوک  غارس  یسک  ره  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارظتنم  دنتسه و  يا  هراچ 
.دنسانش یمن  اپ  زا  رس  وا  ناروای  هرمز  رد 

هلباقم ماما  اب  ات  دنک  یم  زیهجت  ار  یهاپـس  دراد  هطلـس  نیطـسلف  ندرا و  هیروس ، دـننام  یعیـسو  هقطنم  رب  هک  ینایفـس  نامز ، نآ  رد 
.ددرگ یم  دوبان  دور و  یم  نیمز  ماک  هب  ءادیب  مان  هب  یلحم  رد  تسا  هتخادرپ  ماما  بیقعت  هب  هّکم  ریسم  رد  هک  ینایفـس  رگـشل  .دنک 

(2)

رد ناوـج  يدرم  يامیـس  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یهاـتوک ، هلـصاف  هب  هـیکز (3)  سفن  تداهــش  زا  سپ 
هللا یلص  ربمایپ  مچرپ  دراد و  نت  رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  نهاریپ  هک  یلاح  رد  دنک  یم  روهظ  مارحلادجـسم 
یم همزمز  ار  روهظ  دورس  ماـقم (4)  نکر و  نیب  رد  دـنز و  یم  هیکت  هبعک  راوـید  هب  وا  .تسا  هتفرگ  تسد  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

: دیامرف یم  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  مالس  دورد و  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  دنک و 

« .میناوخ یم  يروای  هب  دهد  خساپ  ام  يادن  هب  هک  ار  نایناهج  زا  سک  ره  زین  میبلط و  یم  يرای  اناوت  يادخ  زا  ام  مدرم  يا  »

: دهد یم  ادن  دنک و  یم  یفرعم  ار  شنادناخ  دوخ و  هاگنآ 

؛ یلاعَت ُهّللا  ُمُکْرُْصنی  انوُرُْصناَو  انُولُذَْختال  انیف  هّللا  هّللاَف  »

دینک نامیرای  دیراذگن و  اهنت  يزیتس [ متـس  يرتسگ و  تلادع  نادـیم  رد   [ ار ام  .دـیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ام ، قوقح  تیاعر  هرابرد 
« .درک دهاوخ  يرای  ار  امش  ادخ  هک 

رد دننک  یم  تعیب  ماما  اب  دنیآ و  یم  دورف  هورگ  هورگ  دنریگ و  یم  تقبس  ناینیمز  رب  ناینامسآ  ماما ، نانخـس  نتفرگ  نایاپ  زا  سپ 
ماما اب  لیئربج  یحو ، هتشرف  اهنآ  شیپاشیپ  هک  یلاح 

ح 17. باب 14 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
ص 10. ج 53 ، راونالاراحب ، - . 2

.تسا هدمآ  رد ص158  هک  تسا  روهظ  مئالع  زا  - . 3
و تسا ، ینامی  نکر  نکر ،»  » زا دوصقم  تسا و  هبعک  هناخ  کیدزن  هک  تسا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماقم  ماقم ، زا  دارم  - . 4

.تسادخ ناربمایپ  زا  يرایسب  نفد  لحم  هک  تسا  یسدقم  رایسب  هاگیاج  نیا 
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كانبات دیشروخ  درگ  رب  دنا  هدمآ  یحو  نیمزرـس  هب  ملاع  فلتخم  طاقن  زا  هک  ینیمز  هراتـس  هاگنآ 313  .دهد  یم  یهارمه  تسد 
ماما هاگودرا  رد  فک  رب  ناج  زابرـس  رازه  هد  هکنآ  ات  تسا  يراج  زبس  نایرج  نیا  دندنب و  یم  يراد  افو  نامیپ  هدز و  هقلح  تماما 

.دننک (1) یم  تعیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  نآ  اب  دنبای و  یم  روضح  مالسلا  هیلع 

زا ار  ربمایپ  نیمزرس  دنوش و  یم  طلسم  نآ  فارطا  هکم و  رب  تعرس  هب  هتـشارفارب و  ار  مایق  مچرپ  ناروای ، لیخ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ياج رب  ار  رهـش  ناشکرـس  دنارتسگب و  نآ  رب  ار  رهم  تلادع و  هیاس  ات  دوش  یم  هنیدم  یهار  هاگنآ  .دننک  یم  كاپ  نالهاان ، دوجو 

یم مایق  تیریدم  هب  اجنآ  زا  دنیزگ و  یمرب  یناهج  تموکح  زکرم  ناونع  هب  ار  هفوک  رهش  هتشگ و  قارع  مزاع  سپـس  .دناشنب  دوخ 
رون نایهاپس  نارای و  متس ، ملظ و  طاسب  ندیبوک  مه  رد  نآرق و  نیناوق  وترپ  رد  یگدنز  مالـسا و  هب  نایناهج  توعد  يارب  دزادرپ و 

.دراد یم  لیسگ  ملاع  فلتخم  طاقن  هب  ار 

ناگتشرف دادما  زا  نمؤم ، رادافو و  ِنارای  رب  هوالع  هک  اریز  دنک  یم  حتف  ار  ناهج  يدیلک  ياهرگنـس  کی  هب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما 
اناوت دنوادخ  دریگ و  یم  ددم  تشحو  بعر و  رگشل  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دننام  تسا و  رادروخرب  زین  یهلا 

.تسین ترضح  نآ  اب  ییورایور  ناوت  ار  یتردق  چیه  هک  دنکفا  یم  نانمشد  ياه  لد  رد  شنارای  وا و  زا  یسرت  نانچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .دوش » یم  يرای  نانمشد ) لد  رد  تشحو   ) بعُر هلیسو  هب  ام  زا  مئاق  »

یکرابم رایـسب  هعقاو  نآ  زا  سپ  تسا (3) و  سدقملا  تیب  دوش  یم  حتف  ماما  هاپـس  هلیـسو  هب  هک  ناهج  طاقن  زا  یکی  تسا  ینتفگ 
ار ترضح  نآ  ههبج  تسا و  زاس  تشونرس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  بالقنا  مایق و  نایرج  رد  هک  دتفا  یم  قافتا 

نآرق هدومرف  هب  هک  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  .تسا  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ندمآ  دورف  نآ  دنک و  یم  تیوقت 
یم زامن  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  رـس  تشپ  دـیآ و  یم  نیمز  هب  درب  یم  رـس  هب  اـه  نامـسآ  رد  تسا و  هدـنز 

تلیضف هلیسو  نیدب  دتسیا و 

ح 67. باب 14 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
ص 603. ح 16 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 2

ص 554. ج 1 ، ییاهر ، راگزور  - . 3
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یم مالعا  ناگمه  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  زا  ار  دوخ  يوریپ  دوخ و  رب  ار  نایعیـش  مهدزاود  ياوشیپ  يرترب  و 
.دنک

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

کی رگم  دشاب  هدنامن  ایند  رمع  زا  رگا  مشاب ، نامدرم  هدـنهد  تراشب  هک  یلاح  رد  تخیگنارب  قح  هب  ارم  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  »
نآ زا  سپ  دـنک ، مایق  نآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  مدـنزرف  ات  دـنک  یم  ینالوط  ناـنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  زور ،

(1) .دناوخ » یم  زامن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  رس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع 

ياوشیپ هب  دنهد  یم  لیکشت  ار  ناهج  زا  یناوارف  تیعمج  هک  نایحیسم  زا  يرایسب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  مادقا  نیا  لابند  هب 
قح يارب  یتیاده  غارچ  ات  تسا  هدرک  ظفح  يزور  نانچ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـنوادخ ، ییوگ  .دـنروآ  یم  نامیا  نایعیش ،

.دشاب نابلط 

ییاـمنهار يارب  يرکف  ثحاـبم  حرط  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  رگتیادـه  ِتسد  هب  تازجعم  روـهظ  هّتبلا 
.دنک یم  زاب  مدرم  تیاده  يارب  ار  هار  هک  تسا  يودهم  گرزب  بالقنا  ياه  همانرب  زا  تیرشب 

تـسا هدش  نفد  ایند  زا  یـصاخ  طاقن  رد  هک  ار  دوهی  سدقم  باتک  هدشن  فیرحت  تاروت  حاولا  مالـسلا ، هیلع  ماما  اتـسار  نیمه  رد 
نایدا ناوریپ  .دـنروآ و  یم  نامیا  ترـضح  نآ  هب  دـننیب ، یم  حاولا  رد  ار  وا  تماما  ياه  هناشن  هک  ناـیدوهی  دنک (2) و  یم  جراخ 

یم ترضح  نآ  هب  هورگ  هورگ  ترضح ، نآ  زا  تازجعم  ندید  ماما و  قح  مایپ  ندینش  زین  گرزب و  لوحت  نیا  هدهاشم  اب  زین  رگید 
نآرق هک  هنوگ  نامه  .دریگ  یم  ار  ملاع  همه  زیزع  مالـسا  ددرگ و  یم  قّقحم  راگدرورپ  یمتح  هدـعو  هک  تسا  هنوگنیا  دـندنویپ و 

: تسا هداد  تراشب  میرک 

(3)؛ َنوُکِرْشُْملا )) َهِرَکَْولَو  هِّلُک  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنید  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَا  يِذَّلاَوُه  ))

هچرگا دنادرگ  بلاغ  اه  نید  همه  رب  ار  نآ  ماجنارـس )  ) ات داتـسرف  قح  نید  تیاده و  لئالد )  ) اب ار  شربمایپ  هک  تسا  ییادخ  وا  و 
.دیاین شوخ  ار  ناکرشم 

ص 71. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 522. ج 1 ، ییاهر ، راگزور  - . 2

هیآ 33. هبوت ، هروس  - . 3
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نیا دنتسین و  تقیقح  قح و  ربارب  رد  ندش  میلست  هب  رضاح  هک  دننام  یم  ناملاظ  ناردلق و  اهنت  دش  میـسرت  هک  يریوصت  هب  هجوت  اب 
هب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تلادع  ریـشمش  اب  دنرادن و  تمواقم  بات  نانمؤم  تیرثکا  بلاغ و  نایرج  لباقم  رد  هدـع 

.دش دهاوخ  نمیا  اهنآ  داسف  ّرش و  زا  هشیمه  يارب  نآ  لها  نیمز و  دیسر و  دنهاوخ  دوخ  نیگنن  لامعا  رفیک 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح 

.دشخب یم  ینشور  ار  نمد  تشد و  ِرظتنم  نامشچ  دیامن و  یم  خر  زورفا  ناهج  دیشروخ  رات ، هریت و  ياهربا  نتفر  رانک  زا  سپ 

یـسرک رب  تلادـع  دـسر و  یم  يرگداد  تیمکاح  رارقتـسا  هب  تبون  یمدرمان ، یهابت و  داسف و  اـب  ریگارف  يا  هزراـبم  زا  سپ  يرآ ،
.دزادرپب و داد  ّقح و  ياضتقم  هب  ار  يا  هدیدپ  ره  مهـس  دهد و  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  زیچ  ره  سک و  ره  ات  دنز  یم  هیکت  ینارمکح 
رب نآ  هرتسگ  رد  يرگمتـس  متـس و  نیرتمک  تسا و  لدع  قح و  رـسارس  هک  دوب  دنهاوخ  یتموکح  دهاش  نایناهج  ناهج و  هرخالاب 

ياه نامرآ  یمامت  هب  رـشب  نآ ، تحاس  رد  تسا و  ملاع  راگدرورپ  ییاـبیز  لاـمج و  تافـص  رهظم  هک  یتموکح  .دور  یمن  یـسک 
.دبای یم  تسد  دوخ  هدش  شومارف 

: درک میهاوخ  ثحب  روحم  راهچ  رد  لصف  نیا  رد  ام 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  فادها  . 1

فلتخم ياه  هزوح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تموکح  ياه  همانرب  اهراک و  هار  . 2

رتسگداد یهلا  تموکح  ياهدرواتسد  . 3

تموکح ياه  یگژیو  . 4

تموکح فادها 

هراشا

ترـضح ینعی  تالامک  همه  عبنم  هب  ناسنا  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  لاـمک و  یتسه ، گرزب  هعومجم  شنیرفآ  زا  فدـه  هک  اـجنآ  زا 
هیلع رـصع  ماـما  یناـهج  تموکح  ددرگ ، مهارف  نآ  لـئاسو  رازبا و  دـیاب  گرزب ، ناـمرآ  نیا  هب  لـین  يارب  دـشاب و  یم  یلاـعت  قح 

.تسا ریسم  نیا  زا  عناوم  نتشادرب  هّللا و  یلا  برقت  بابسا  ندروآ  مهارف  یپ  رد  مالسلا 

يارب نیاربانب  دوش  یم  میـسقت  يونعم  يدام و  شخب  ود  هب  زین  وا  ياهزاین  تسا و  هتفای  بیکرت  ناج  مسج و  دـُعب  ود  زا  ناسنا  هتبلا 
یتکرح تهج ، ود  ره  رد  تسا  مزال  لامک  هب  ندیسر 
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يدام ریس  رد  ناسنا  دشر  ِتمالس  نماض  تسا  یهلا  تیمکاح  گرزب  دروآ  هر  هک  تلادع »  » دشاب و هتشاد  هدش  باسح  هدیجنس و 
.تسا يونعم  و 

نآ شرتسگ  تلادع و  يارجا  يونعم و  دشر  روحم  ود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تموکح  فادها  نیاربانب ،
.تسا حرط  لباق 

يونعم دشر 

اه توغاط  تیمکاح  لوط  رد  رـشب  تایح  هب  ارذـگ  یهاگن  تسا  مزـال  هدـش ، داـی  ياـه  فدـه  ییـالاو  شزرا و  هب  ندرب  یپ  يارب 
.مینکفیب

نیا زج  اـیآ  تسا ؟ هتـشاد  یهاـگیاج  هچ  يونعم  ياهـشزرا  تیونعم و  یهلا ، تّجح  تموکح  زا  رود  هب  ناـسنا ، یگدـنز  لوـط  رد 
یناسفن و تـالیامت  زا  يوریپ  اـب  هتـشادرب و  ماـگ  يونعم  طاـطحنا  ریـسم  رد  هتـسویپ  هدرک ، مگ  هار  هتـشگ و  مگ  تیرـشب  هک  تسا 

ناتـسروگ رد  ار  اهنآ  دوخ  تسد  اب  هدرپس و  یـشومارف  هب  ار  دوخ  تایح  ياهیبوخ  اه و  ییاـبیز  کـی  کـی  یناطیـش  ياـه  هسوسو 
، يراکوکین ناسحا و  راثیا ، تشذگ و  يراکمه ، نواعت و  يراکتـسرد ، تقادص و  ینمادـکاپ ، یکاپ و  تسا !؟ هدرک  نفد  تاوهش 
یهاوخ و هدایز  تیانج و  تنایخ و  ییوج ، تیعقوم  يروحمدوخ و  يزاب ، لغد  غورد و  ینارتوهـش ، یتسرپاوه و  هب  ار  دوخ  ياـج 

يارب یحاون و  زا  يرایـسب  رد  دـشک و  یم  ار  رخآ  ياـه  سفن  رـشب  یگدـنز  رد  تیونعم  هملک  کـی  رد  .تسا و  هداد  یبـلط  نوزفا 
!! تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  يرثا  اهامن  مدآ  زا  يرایسب 

نیا هب  ندیـشخب  ناج  يارب  دراد و  یم  رب  ماگ  ناـسنا  دوجو  زا  شخب  نیا  نتخاـس  هدـنز  ياتـسار  رد  یهلا  هریخذ  نیرخآ  تموکح 
هب دـناشچب و  کئالم  ِدوجـسم  ياه  مدآ  هب  ار  یقیقح  یگدـنز  یعقاو و  تایح  نیریـش  معط  ات  دـنک ؛ یم  شالت  هتـشگ  رادرم  هدرم 

ماشم اب  ار  اه  یبوخ  اه و  یکاپ  رطع  دـننک و  سفنت  یتایح  نانچ  رد  نانآ  هک  دوب  هدـش  ررقم  ادـتبا  زا  هک  دـنک  يروآداـی  ناـگمه 
: دیامرف یم  نآرق  هکنانچ  .دننک  مامشتسا  ناج ،

(1)؛ ...مُکییْحی )) اِمل  مُکاعَد  اِذا  لوُسَّرِللَو  ِهِّلل  اُوبیجَتْسا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهیَا  ای  ))

هب دینک و  تباجا  ار  اهنآ  دنناوخ ، یم  دـنک  یم  هدـنز  ار  امـش  هچنآ  يوس  هب  ار  امـش  ربمایپ ، دـنوادخ و  هک  هاگنآ  نانمؤم  هورگ  يا 
.دیئوگ کیبل  اهنآ  يادن 

هیآ 24. لافنا ، هروس  - . 1
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هک اریز  دهد  یم  لیکشت  ار  ناسنا  دوجو  یلصا  تمسق  هدمع و  شخب  تسا ، تاناویح  زا  مدآ  ینب  زایتما  هک  يونعم  تایح  نیاربانب 
یم نیرفآ  تایح  دنوادخ  هب  ار  وا  هک  تسا  تایح  نیمه  تسا و  هدش  هدـیمان  مدآ »  » هک تسا  تایح  نیمه  زا  يرادروخرب  اب  یمدآ 

.دزاس یم  لئان  وا  برق  ماقم  هب  دناسر و 

داعبا همه  رد  یناسنا  ياه  شزرا  دریگ و  یم  ناماسورـس  یمدآ  دوجو  زا  شخب  نیا  راگدرورپ ، یلو  تیمکاح  ناـمز  رد  ور  نیا  زا 
یم دای  نآ  زا  یبوخ »  » ناونع هب  هچنآ  همه  ...و  یتسرد  یتسار و  افو ، راثیا و  تیمیمـص ، افـص و  .دبای  یم  توارط  قنور و  یگدـنز 

.دریگ یم  ارف  ار  اج  همه  دوش ،

.دش دهاوخ  نایب  هدنیآ  ياه  شخب  رد  هک  دراد  عماج  قیقد و  يا  همانرب  هب  زاین  ناشخرد ، هطقن  گرزب و  فده  نیا  هب  ندیسر  هّتبلا 

يرتسگ تلادع 

.تسا هدوب  یناسنا  تاعامتجا  رد  دوجوم  متـس  ملظ و  هتـشذگ ، راصعا  نورق و  یمامت  لوط  رد  يرـشب  هعماج  رکیپ  مخز  نیرتگرزب 
هنالداع يونعم ، يدام و  بهاوم  هاگچیه  تسا و  هدـنام  مورحم  فلتخم  ياه  هصرع  رد  دوخ  قوقح  هب  ندیـسر  زا  هراومه  تیرـشب 

یکیدزن رد  هتسویپ  دنا و  هدنام  هنسرگ  یهورگ  اذغ ، زا  هتشابنا  ياه  مکش  رانک  رد  هشیمه  .تسا  هدیدرگن  میـسقت  مدآ  ینب  نیب  رد 
، روز رز و  ياه  تردق  .دنا  هدیباوخ  اهور  هدایپ  شرفگنـس  رب  اهنابایخ و  هیـشاح  رد  يا  هدـع  يرتم ، رازه  دـنچ  ياهالیو  اه و  خاک 

دورف گرم  هنایزات  ناشهایس  تسوپ  مرج  هب  اهنت  ناتسوپهایس  هدرگ  رب  دیفس  داژن  دنا و  هدیشک  یگدرب  هب  ار  هراچیب  فیعض و  مدرم 
هدش نارگ  ریوزت  نادنمروز و  تالیامت  اهاوه و  لامیاپ  نایاونیب ، نافیعـض و  قوقح  اج  همه  هشیمه و  مالک  کی  رد  تسا و  هدروآ 

ار تلادع  ییافوکش  نارود  ندیـسر  تسا و  هدرک  يرامـشزور  تاواسم  تلادع و  هب  نتفای  تسد  يوزرآ  رد  هشیمه  ناسنا  تسا و 
.تسا هتسشن  راظتنا  هب 

لداع و ربهر  نیرتگرزب  ناونع  هب  وا  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  تموکح  زبس  ِنارود  راـظتنا ، نیا  تیاـهن 
زا يرایسب  رد  نیریـش  تقیقح  نیا  دوب و  دهاوخ  تایح  ياه  هنیمز  همه  رد  ملاع و  هرتسگ  رد  تلادع  يارجا  یپ  رد  رگداد  ياوشیپ 

.تسا هدیدرگ  نایب  هداد ، ار  وا  ندمآ  هدژم  هک  تایاور 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لدع زا  ار  نیمز  دنک و  مایق  نم  نادنزرف  زا  يدرم  ات  دنک  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  »
(1) .مدینش » ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نینچ  نیا  .دشاب  هدنکآ  دادیب  متس و  زا  هکنآ  زا  سپ  دنک  رپ  داد  و 

.تسا هداد  نیرخآ  دوعوم  تموکح  هیاس  رد  يرگمتس  متس و  ینک  هشیر  یناهج و  تلادع  زا  ربخ  هک  میراد  رگید  تیاور  اههد  و 

هب تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ياه  یگژیو  نیرتراکـشآ  زا  يرگداد  تلادـع و  هک  دوش  هتـسناد  تسا  بلاج 
: تسا هتفرگ  بقل  نآ  هب  اهاعد  زا  یضعب  رد  هک  يا  هنوگ 

« رَظَْتنُْملا ِلْدَْعلاَو  لَّمَؤُملا  ِِمئاْقلا  َكِْرمَا  یلَو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا َو  »

.تسا (2) ناگمه  راظتنا  دروم  تلادع  ینامرآ و  هدننک  مایق  هک  نامه  تسرف  دورد  دوخ  رما  یلو  هب  ادنوادخ 

تایح داعبا  همه  رد  یقیقح  تایح  زاس  هنیمز  تلادع ، هک  اریز  تسا  هداد  رارق  شیوخ  بالقنا  فادها  هحولرـس  ار  تلادع  وا  يرآ 
.دنوش یم  هتشادنپ  هدنز  هک  دنتسه  یحور  یب  ناگدرم  تلادع  نودب  نآ  لها  نیمز و  تسا و  یعامتجا  يدرف و 

: دومرف  (3) اِهتْوَم » َدَْعب  َضْرالا  ییْحی  َهّللا  ّنَا  اوُمَلِْعا   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

هب سپ  دننک  یم  هدنز  ار  تلادع  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  ینادرم  دنوادخ  هکلب  دنک  یم  هدـنز  ناراب  اب  ار  نیمز  هک  تسین  نیا  دوصقم  »
(4) ...دوش » یم  هدنز  نیمز  هعماج ،) رد   ) لدع نتفرگ  ناج  ببس 

اه و طیحم  زا  یـشخب  رد  هن  ییاج  همه  ریگارف و  تسا  یتلادـع  يودـهم ، تلادـع  هک  تسنآ  هب  هراـشا  نیمز » ندـش  هدـنز   » ریبعت و 
.دارفا زا  یضعب  يارب 

.584 ح 4 ، باب 30 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 1
.حاتتفا ياعد  نانجلا ، حیتافم  - . 2

هیآ 17. دیدح ، هروس  درک ؛» دهاوخ  هدنز  شندرم ، زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دینادب  - . » 3
تیاور نیا  رد  نادرم »  » زا دوصقم  تسا ، هدرک  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  نارود  هب  ار  هیآ  هک  رگید  تایاور  هب  هجوت  اب  - . 4

ص 446. ج 7 ، ناهرب ، .دنتسه  وا  ناروای  ترضح و 
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سرد هصالخ 

.تسا هدش  عنم  تقو  نییعت   زا  تایاور  رد  اذل  تسا و  هتسباو  نآ  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  یهلا و  هدارا  هب  ترضح  روهظ  نامز   o

.تسا نآ  هلمج  زا  يزاس  هنیمز  هزیگنا  شیازفا  دیما و  حور  موادت  هک  دراد  یناوارف  ياه  تمکح  روهظ ، نامز  ندوب  یفخم   o

زا ار  دوخ  یناهج  توعد  هدومن و  روهظ  دـنوادخ  رما  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  یهاـبت  ملظ و  هبلغ  زا  سپ   o
.دنک یم  زاغآ  هکم ، نیمزرس 

.تسا داعبا  همه  رد  ناهج  رد  تلادع  شرتسگ  يونعم و  دشر  ترضح ، تموکح  فادها  نیرت  مهم   o

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


151 ص :

سرد ياه  شسرپ 

؟ تسا روهظ  نامز  ندوب  ناهنپ  لولعم  هنوگچ  يزاس ، هنیمز  حور  موادت  . 1

؟ دیئامن نایب  ار  تایاور  رد  تیقوت  عنم  هفسلف  تمکح و  . 2

؟ دیهد حرش  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  یگنوگچ  یئاور ، دهاوش  هب  هجوت  اب  . 3

؟ دوش یم  بوسحم  يودهم  تموکح  فادها  نیرت  مهم  زا  يونعم ، ینید و  ياهشزرا  هعسوت  ایحا و  ارچ  . 4

؟ دیهد حیضوت  ار  يودهم  یناهج  تموکح  رد  يرتسگ  لدع  تلادع و  هاگیاج  تیمها و  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دینک یسررب  ار  روهظ  ماگنه  مالسا  دوعوم  تخانش  ياهرایعم  . 1

؟ دییامن نییبت  ار  نآ  مدع  ای  روهظ  ماگنه  ماما  يریذپ  هبوت  . 2

؟ دییامن نایب  راصتخا  هب  ار  روهظ  زا  سپ  نایدا  ریاس  تیعضو  . 3

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

ردص دمحمدیس  روهظلا  دعب  ام  خیرات  . 1

يزاریش مراکم  رصان  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  . 2

نایمیلس ج1 دارمادخ  تیودهم  همانسرد  . 3

رگراک میحر  ناهج  هدنیآ  . 4

یسبط نیدلا  مجن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  . 5

8 و9 ، 7 راظتنا 6 ، همان  لصف  . 6
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ترضح یناهج  تموکح  ياه  همانرب  مهدزاود : سرد 

هراشا

: فادها

مالسلا هیلع  ترضح  ياه  همانرب  اب  یئانشآ  . 1

ترضح یحالصا  ياه  همانرب  زا  يریذپوگلا  . 2

: یشزومآ بلاطم 

( ....ملع قالخا ، شرتسگ  تنس ، ءایحا   ) ترضح یگنهرف  ياه  همانرب  . 1

( ...و نارمع  عیزوت ، یعیبط ، عبانم   ) ترضح يداصتقا  ياه  همانرب  . 2

( ...و دودح  يارجا  فورعم ، هب  رما  ءایحا   ) ترضح یعامتجا  ياه  همانرب  . 3

: دیاوف

ناهج هدنیآ  هب  تبسن  تفرعم  شیازفا  . 1

روهظ رصع  اب  يدرف  یگدنز  ندرک  وس  مه  ندومن و  گنهامه  . 2
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تموکح ياه  همانرب 

هراشا

نمـض ات  میزادرپب  روکذم  ياه  فده  هب  ندیـسر  يارب  تموکح  ياه  همانرب  یـسررب  هب  دیاب  تموکح ، فادها  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
گرزب یجنم  راظتنا  هب  هکنانآ  دوش و  میـسرت  روهظ  زا  شیپ  نارود  يارب  ییوگلا  روهظ ، زبس  ِنارود  رد  اه  تیلاـعف  ریـسم  تخاـنش 
ندومیپ يارب  ار  هعماج  دوخ و  هدـیدرگ و  انـشآ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ییارجا  ياه  همانرب  یتموکح و  ياه  شور  اب  دنتـسه  ملاع 

.دننک هدامآ  یهار  نانچ 

هدمع روحم  هس  تسا  دوجوم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  نارود  هرابرد  هک  یناوارف  تایاور  زا  هدافتـسا  اب 
.يداصتقا ياه  همانرب  یعامتجا و  ياه  همانرب  یگنهرف ، ياه  همانرب  زا : دنترابع  تموکح  نآ  ياه  همانرب 

تسا هدش  راتفرگ  یگنهرف  طاطحنا  هب  ینید ، نایاوشیپ  هریـس  نآرق و  بان  میلاعت  زا  يرود  رطاخ  هب  هک  يرـشب  هعماج  رگید  نایب  هب 
.دوش هدنادرگزاب  ترتع  نآرق و  نماد  هب  گرزب ، یگنهرف  بالقنا  کی  وترپ  رد  تسا  مزال 

ياه همانرب  دریگ و  مایتلا  عامتجا ، رکیپ  نوگانوگ  ياـه  مخز  هک  تسا  تهج  نآ  هب  یعاـمتجا » عماـج  هماـنرب   » کـی موزل  نینچمه 
هک هناملاظ  ياه  شور  ياـج  هب  تسا  یناـسنا  یهلا و  قوقح  زا  ناـگمه  يرادروخرب  هعماـج و  یعقاو  تاـیح  نماـض  هک  یحیحص 

.ددرگ ارجا  هتفرگ و  رارق  تسا ، هدیناشک  نافیعض  قوقح  نتفر  نیب  زا  یهابت و  داسف و  جرم و  جره و  هب  ار  هعماج 

تاناکما یمامت  زا  نآ  نمـض  ات  دراد  ترورـض  زین  يداصتقا  همانرب  یعامتجا ، دشر  یگنهرف و  یلاعت  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  يارب 
دـشر یعیبط ، بهاوم  زا  هنیهب  يریگ  هرهب  اب  هکنیا  رگید  ناـیب  هب  .دوش  هدافتـسا  بساـنم  رتسب  رد  هنـالداع و  لکـش  هب  ینیمز  يّداـم 

.ددرگ ریذپ  ناکما  اه  طیحم  همه  رد  تاقبط و  همه  يارب  تشیعم  نیمأت  يداصتقا و 
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تایاور ساسا  رب  اهنآ  یلیصفت  یـسررب  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تموکح  ياه  همانرب  یلامجا  نایب  زا  سپ 
: میهد یم  رارق  ثحب  دروم  شخب  ره  رد  ار  ترضح  ياه  همانرب  نیرتمهم  میزادرپ و  یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

یگنهرف همانرب  .فلا 

هراشا

یملع و یلاعت  دـشر و  ياتـسار  رد  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  یمامت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  یناـهج  تموکح  رد 
.دش دهاوخ  هلباقم  اه  هنیمز  همه  رد  ینادان  لهج و  اب  دوب و  دهاوخ  مدرم  یلمع 

: زا دنترابع  ّقح  تموکح  رد  یگنهرف  داهج  ياهروحم  نیرتمهم 

تّنس باتک و  ءایحا  . 1

تموکح ناـمز  رد  دوب ؛ هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  یگدـنز  هیـشاح  رد  هدـنام و  اـهنت  بیرغ و  نآرق  راـصعا ، همه  رد  هکنآ  زا  سپ 
راـتفر راـتفگ و  ناـمه  هک  ّتنـس  .دوش و  یم  دراو  رـشب  یگدـنز  هصرع  یماـمت  هب  نآرق  شخب  تاـیح  میلاـعت  یهلا  تّجح  نیرخآ 
ریذپان هشدـخ  رایعم  اب  ناگمه  درکلمع  ددرگ و  یم  حرطم  یناسنا  تایح  يوگلا  نیرتهب  ناونع  هب  اج  همه  رد  تسا  ینید  نایاوشیپ 

.دوش یم  یبایزرا  ترتع  نآرق و 

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ینآرق  تموکح  اسر  ینایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

تیادـه و دـنک و [ یم  روـهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما   [ دـنک یم  تموـکح  سفن  ياوـه  هک  يراـگزور  رد  »
یم نآرق  هجوتم  ار  راکفا  تسا ، هدش  مدقم  نآرق  رب  یـصخش  رظن  هک  يرـصع  رد  دزاس و  یم  سفن  ياوه  نیزگیاج  ار  يراگتـسر 

(1) .دزاس » یم  هعماج  رب  مکاح  ار  نآ  دنادرگ و 

: تسا هداد  تراشب  نینچ  رشب  یگدنز  رد  ار  نآ  روضح  نآرق و  روهظ  نارود  ترضح  نآ  رگید ، ینایب  رد  زین  و 

مدرم هب  هدش  لزان  هک  هنوگ  نادب  ار  نآرق  دنا و  هدز  اه  همیخ  هفوک ، دجـسم  رد  هک  منیب  یم  ار  دوخ  نایعیـش  نونکا  مه  ییوگ  »... 
(2) ...دنزومآ .» یم 

يدرف ياه  هزوح  همه  رد  نآ  ماکحا  نآرق و  تیمکاح  ینآرق و  گنهرف  جیورت  يارب  یعورـش  هطقن  نآرق  نتفرگ  دای  نداد و  دای  و 
.تسا یعامتجا  و 

هبطخ 138. هغالبلا ، جهن  - . 1
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قالخا تفرعم و  شرتسگ  . 2

نیرتمهم هک  اریز  تسا  هداد  ماجنا  ار  دـیکأت  نیرتشیب  رـشب  يونعم  یقالخا و  دـشر  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  میلاعت  میرک و  نآرق 
زا فدـه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـشاب  یم  وکین  قالخا  انامه  تقلخ  دـنلب  فدـه  يوس  هب  ناسنا  یلاعت  دـشر و  لماع 

یفرعم مدرم  همه  يارب  يراـتفر  يوگلا  نیرتـهب  ار  راوـگرزب  نآ  زین  نآرق  درمـش (1) و  یم  قالخا  مراکم  لیمکت  ار  دوخ  يربماـیپ 
رد یقالخا  طاطحنا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نآرق و  ياه  ییامنهار  زا  رـشب  يرود  هطـساو  هب  فسأت  لاـمک  اـب  یلو  .دنک (2)  یم 

لماوع زا  یقالخا  ياهـشزرا  زا  فارحنا  نیمه  تسا و  هدـیدرگ  راکـشآ  نیملـسم  هعماج  هژیو  هب  يرـشب و  عماوج  رد  اه  هنیمز  همه 
.تسا هدش  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  تایح  ندرک  ناریو  مهم 

یقالخا ياهشزرا  جیورت  تسا ، ناهج  رب  یهلا  ياهـشزرا  ادخ و  تموکح  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح 
.داد دهاوخ  رارق  دوخ  ياه  همانرب  سأر  رد  ار 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ْمُهَقالْخَا (3)؛ ِِهب  َلَمْکَا  ْمَُهلوُقُع َو  ِِهب  َعَمَجَف  ِدابِْعلا  ِسوُؤُر  یلَع  ُهَدی  َعَضَو  انُمئاق  َماق  اِذا  »

هب ار  اهنآ  قالخا  درک و  دـهاوخ  عمج  ار  ناشیا  ياه  لقع  داهن و  دـهاوخ  ناگدـنب  رـس  رب  دوخ  تسد  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  یناـمز 
« .دناسر دهاوخ  لامک 

قالخا و تموکح  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  وترپ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ابیز  زیمآ و  هیانک  ریبعت  نیا  زا 
زا تسپ  طـحنم و  قـالخا  هک  هنوگناـمه  اریز  دـمآ  دـهاوخ  مهارف  رـشب  یقـالخا  یلقع و  لاـمک  يارب  بساـنم  رتسب  تسا ، تیونعم 

.دوب دهاوخ  ناسنا  رد  وکین  قالخا  روهظ  زورب و  بجوم  لقع  لامک  تسا ، یمدآ  درِخ  لقع و  ناصقن 

نورد زا  نیاربانب  .دهد  یم  قوس  اه  یبوخ  يوس  هب  ار  یمدآ  یهلا  ياه  تنس  نآرق و  ياه  تیاده  زا  هدنکآ  طیحم  رگید  يوس  زا 
ریگ ملاع  یئاج و  همه  یناسنا  یهلا و  ياهـشزرا  هک  تسا  هنوگنیا  تساه و  ییابیز  اه و  تلیـضف  يوس  هب  اـه  شـشک  همه  نورب  و 

.دوش یم 

قـالخا مراـکم  لـیمکت  يارب  نم  اـنامه  قـالخالا ؛ مراـکم  ممتـال  تثعب  اـمنا  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  - . 1
(. ص 1530 ج 4 ، مجرتم ، همکحلا ، نازیم   ) .مدش هتخیگنارب 

، بازحا هروس  « ) .تسا ییوکین  يوگلا  ادخ  لوسر  رد  امـش  يارب  و  « ؛» هنـسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دـقل   » هیآ هب  هراشا  - . 2
هیآ 21)

ص 336. ، 52 راونالاراحب ، - . 3
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یملع تضهن  . 3

نامز ناملاع  همه  دمآرـس  مولع و  عبنم  دوخ  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  یگنهرف  ياه  همانرب  زا  یکی 
.تسا هقباس  یب  ریگمشچ و  روط  هب  يرشب  شناد  دشر  یملع و  تضهن  تسا (1) ، شیوخ 

زا شخب  نیا  هرابرد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هب  تبسن  نداد  تراشب  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
: تسا هدومرف  وا  مادقا 

دنک یم  رپ  ییانشور  زا  ار  نیمز  همه  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  تسا  ناشیا  مئاق  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا   ) ماما نیمهن  »...
هدـش رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دـنکآ  یم  يرگداد  تلادـع و  زا  ار  نیمز  مامت  تسا و  هتـشگ  یکیراـت  راـتفرگ  هکنآ  زا  سپ 

(2) ...دشاب .» هدمآ  راتفرگ  ینادان  لهج و  هب  هکنآ  زا  سپ  دزاس  یم  دنم  هرهب  یئاناد  ملع و  زا  ار  ملاع  رسارس  دشاب و 

زین نانز  هکلب  .تسین  نز  درم و  نیب  یقرف  ییافوکـش  نیا  رد  تسا و  هعماج  تاقبط  راشقا و  همه  يارب  يرکف  یملع و  شبنج  نیا  و 
.دنسر یم  یسانش  نید  یملع و  دنلب  ياه  هبتر  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

شا هناخ  نورد  رد  نز  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  هداد  شناد ) و   ) تمکح امش  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نامز  رد  »
(3) .دنک » یم  تواضق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  قباطم 

راوشد يرما  تواضق  رما  هک  اریز  دراد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  قیمع  تخانش  یهاگآ و  زا  تیاکح  نیا  و 
.تسا نیگنس  و 

اه تعدب  اب  هزرابم  . 4

.تسا يرادنید  نید و  رد  یصخش  ءارآ  اه و  هشیدنا  ندرک  لخاد  نید و  رد  يروآون  ینعم  هب  و  ّتنس »  » لباقم رد  تعدب 

: دومرف ناراذگ  تعدب  یفرعم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

تفلاخم شربمایپ  وا و  باتک  ادخ و  نامرف  اب  هک  دنتسه  یناسک  ناراذگ  تعدب  »

، ینامعن هبیغلا  تسا ؛ رتشیب  امـش  همه  زا  وا  شناد  فیرـشلا : هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - . 1
ح 1. باب 13 ،

ص 487. ح 5 ، باب 24 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  ص 253 ؛ ج 36 ، راونالاراحب ، - . 2
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(1) .دشاب » رایسب  اهنآ  رامش  دنچ  ره  دننک  یم  لمع  دوخ  یناسفن  ياهاوه  يأر و  ساسارب  دنزرو و  یم 

تالیامت ساسارب  ندرک  لمع  یناسفن و  ياهاوه  ندرک  مکاـح  وا و  ربماـیپ  باـتک و  ادـخ و  اـب  تفلاـخم  ینعم  هب  تعدـب  نیارباـنب 
تعدـب .دوش  هئارا  ون  یلیلحت  قیقحت و  یهلا  ياهرایعم  ساسا  رب  ّتنـس و  باـتک و  زا  ماـهلا  اـب  هک  تسنآ  زج  نیا  تسا و  یـصخش 

هدننکش و نینچ  نید ، يارب  یتفآ  چیه  دنک و  یم  دوبان  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  هویـش  ّتنـس و  هک  تسا  يرما 
.تسین هدننک  دوبان 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ِعَِدبلا (2)؛ ُْلثِم  َنیّدلا  َمَدَهام  »

« .تسا هدرکن  هابت  ناریو و  ار  نید  اه  تعدب  دننام  زیچ  چیه 

دنرادرب و اهنآ  گنرین  ریوزت و  زا  هدرپ  دننک و  مایق  ناراذگ  تعدب  لباقم  رد  دنراد  هفیظو  نارادم  تنـس  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و 
.دننک يریگولج  مدرم  یهارمگ  زا  هنوگنیدب  دننک و  راکشآ  نامدرم  يارب  ار  اهنآ  تسردان  هار 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نیرفن دـنکن  نینچ  سک  ره  دزاس ، راکـشآ  ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  تسا  ملاع  رب  دـنوش  راکـشآ  متما  نایم  رد  اه  تعدـب  هاگره  »
(3) داب »! وا  رب  ادخ 

ریسم رد  هک  اه  یجک  اهفارحنا و  هچ  دنتـشاذگن و  نید  رد  هک  اه  تعدب  هچ  وا ، نشور  هار  ربمایپ و  زا  سپ  هک  تفگ  دیاب  فسأت  اب 
راسخر دـنتخاس و  هنوگژاو  ار  نید  هرهچ  ناس  نیدـب  و  دـندوشگن ! مدرم  ربارب  رد  هک  اه  یهارمگ  هچ  دـندرواین و  دـیدپ  يرادـنید 
ناشیا لابند  هب  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  دـنچ  ره  دـندناشوپ و  یـصخش  ياه  هقیلـس  اـهاوه و  ياـهباجح  هب  ار  نیئآ  كاـنبات 

.دش رتشیب  تبیغ  نارود  رد  دنام و  زاب  يزوس  ّتنس  يراذگ و  تعدب  هار  نانچمه  یلو  دندیشوک  نید  ناملاع 

راس هیاس  رد  دیایب و  نآرق  دوعوم  بتکم و  بحاص  هک  تسا  راظتنا  رد  ملاع  نونکا  و 

ح 1632. همکحلا ، نازیم  - . 1
ص 91. ج 78 ، راونالاراحب ، - . 2

ح 1649. همکحلا ، نازیم  - . 3
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اه و تعدب  اب  هزرابم  وا  یحالـصا  ياه  همانرب  سأر  رد  کش  یب  .دوش و  هدیچرب  اه  تعدب  هدیدرگ و  هدـنز  اه  تنـس  وا  تموکح 
.ددرگ مهارف  رشب  یلاعت  دشر و  تیاده و  ياه  هنیمز  ات  تساه  یهارمگ 

: دومرف ترضح  نآ  روهظ  نامز  فیصوت  رد  دنلب  ینخس  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

...اهَماقَا (1)؛ ِّالا  ًهَّنُسال  اَهلازَا َو  ِّالا  ًهَعِْدب  ُكُْرتیالَو  »... 

« .دومرف دهاوخ  اپ  رب  ار  نآ  هکنیا  رگم  درذگ  یمن  یتّنس  چیه  زا  دنکرب و  هشیر  زا  ار  نآ  هکنیا  رگم  دراذگناو  ار  یتعدب  چیه 

يداصتقا همانرب  .ب 

هراشا

دـیلوت و تاناکما  دوش و  هدافتـسا  یتسرد  هب  هعماج  رد  تورث  عبانم  زا  رگا  .تسا  ملاس  داصتقا  ملاس ، هعماج  کی  ياه  هصخاـش  زا 
ار اه  هیامرـس  زا  يریگ  هرهب  ِناکما  همه  يارب  هدرک و  هجوت  اهرـشق  همه  هب  تموکح  هکلب  دـشابن  صاخ  يا  هدـع  رایتخا  رد  عیزوت 

مهیلع نیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق  رد  .تسا  رتشیب  نآ  رد  زین  يونعم  دـشر  ناکما  هک  دوش  یم  هتخاس  يا  هعماج  دـنک ، مهارف 
لجع يدهم  ترضح  ینآرق  تموکح  رد  نیاربانب  .تسا  هدش  هجوت  مدرم  یتشیعم  عضو  يزاس  هنیهب  يداصتقا و  هبنج  هب  زین  مالسلا 

زا دبای و  یم  ناماس  دیلوت  رما  الوا  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدـش  نیودـت  یعماج  همانرب  ناهج  داصتقا  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
عیزوت تاقبط  همه  نیب  هنالداع  لکـش  هب  هدمآ  تسد  هب  تورث  ًایناث  دوش و  یم  يرادرب  هرهب  نیرتهب  ییادـخ  بهاوم  یعیبط و  عبانم 

.میزادنیب یهاگن  مین  تایاور  هب  هراب  نیا  رد  تساجب  .ددرگ  یم 

یعیبط عبانم  زا  يرو  هرهب  . 1

دوش و یم  هدافتسا  كاخ  تیفرظ  مامت  زا  هن  .تسا  یهلا  بهاوم  زا  اجب  حیحص و  ندرکن  هدافتسا  داصتقا ، شخب  تالکشم  زا  یکی 
تکرب هب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناـمز  رد  .ددرگ  یم  يرادرب  هرهب  نیمز  ءاـیحا  هار  رد  یتسرد  هب  بآ  زا  هن 

.دهد یم  راب  غیرد  یب  نیمز  دراب و  یم  هنادنمتواخس  نامسآ ، وا  ّقح  تموکح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ص 11. ح 11 ، ج 58 ، راونالاراحب ، - . 1
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...اهَتابَن (1) ُضْرَْالا  ِتَجَرْخََال  اهَرْطَق َو  ُءامَّسلا  َِتلَْزنََال  انُمئاق  َماق  ْدَق  َْولَو  »... 

«. ...دروآ یم  نوریب  هایگ  نیمز  دزیر و  یم  ناراب  نامسآ  دنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ  و 

یپ يارب  نالک  يا  هیامرس  ات  دریگ  یم  رارق  نابوخ  ماما  رایتخا  رد  نآ  تاناکما  نیمز و  همه  ّقح  تّجح  نیرخآ  تیمکاح  نامز  رد 
.دوش مهارف  ملاس  يداصتقا  يزیر 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

...ُزُونُْکلا (2)؛ َُهل  ُرَهْظَت  ُضْرالا َو  َُهل  يوُْطت  »...

« .ددرگ یم  راکشآ  وا  يارب  نآ  ياهجنگ  مامت  و  دور ) یم  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  يا  هظحل  رد   ) دوش یم  هدیچیپ  وا  يارب  نیمز 

تورث هنالداع  عیزوت  . 2

هک تسا  هدوب  هنوگنیا  هشیمه  .تسا  ّصاخ  یهورگ  دزن  رد  تورث  ندش  هتشابنا  يرشب ، عماوج  رد  رامیب  داصتقا  لماوع  نیرتمهم  زا 
رد ار  نآ  هتخادـنا و  گنچ  یمومع  تورث  ياـهرابنا  رب  دـنا  هدوب  لـئاق  يزاـیتما  لـیلد  ره  هب  دوخ  يارب  هک  ییاـه  تیعمج  اـی  دارفا 

تورث درک و  دـهاوخ  هلباقم  نانیا  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  .دـنا  هدرب  راک  هب  یهورگ  یـصخش و  عفانم  تهج 
.داد دهاوخ  ناشن  همه  هب  ار  يولع  تلادع  تشاذگ و  دهاوخ  ناگمه  رایتخا  رد  ار  یناگمه 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

...ِهیِعَّرلا (3) ِیف  َلَدَعَو  هیوَّسلِاب  َمَّسَق  ِتیَْبلا  ِلْهَا  ُمئاق  َماق  اِذا  »

راتفر تلادع  هب  قلخ  نایم  رد  دنک و  یم  میسقت  يواسم  هب  ار ) لاوما   ) دنک مایق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  مئاق  یتقو 
« .دنک یم 

.دنوش یم  دنم  هرهب  دوخ  یهلا  یناسنا و  قوقح  زا  ناگمه  دیآ و  یم  رد  ارجا  هب  يربارب  تاواسم و  لصا  ترضح  نآ  نامز  رد 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ار لاوما  وا  ...دش  دهاوخ  هتخیگنارب  نم  تّما  رد  هک  مهد  یم  تراشب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هب  ار  امش  »

.626 لاصخ /  ص 104  ج 10 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 603. ح 16 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 2
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(1) .درک » دهاوخ  ارجا  ار  تاواسم  مدرم  نیب  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ دارم  دیسرپ : یسک  .دنک  یم  میسقت  یتسرد  هب 

.دوش یم  هدیچرب  یتاقبط  ياه  هلصاف  هدیدرگ و  نک  هشیر  یتسدیهت  رقف و  هک  تسا  نآ  هعماج  حطس  رد  تاواسم  نیا  دروآ  هر  و 

هک يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  راتفر  تاواسم  هب  مدرم  نایم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(2) .دشاب » تاکز  دنمزاین  هک  دوشن  ادیپ  یسک 

ینادابآ نارمع و  . 3

نارکفمه نایفارطا و  نامکاح و  اب  طابترا  رد  يوحن  هب  هک  دوش  یم  دابآ  یگدـنز  طیحم  زا  ییاه  شخب  يرـشب ، ياه  تموکح  رد 
لجع يدـهم  ماما  تموکح  رد  یلو  دـنوش  یم  شومارف  تاقبط  هیقب  دـشاب و  اهذوفن  بحاص  ناگرزب و  فارـشا و  هقبط  ای  ناشیا و 

.دسر یم  ینادابآ  تمعن و  هب  اج  همه  ددرگ  یم  یهدناماس  عیزوت  دیلوت و  رما  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  راگزور  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3) ...َرِّمُعِّالا .» ٌبارَخ  ِضْرالا  ِیف  یْقبی  الَف  »... 

.ددرگ یم  دابآ  هکنیا  زج  دنام  یمن  يا  هناریو  چیه  نیمز  مامت  رد 

یعامتجا همانرب  .ج 

هراشا

يارب ملاع ، گرزب  رتسگداد  تموکح  رد  .تسا  یعامتجا  ياه  هماـنرب  هب  نتخادرپ  يرـشب ، هعماـج  راـتخاس  حالـصا  داـعبا  زا  یکی 
ببـس هب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتنـس  نآرق و  میلاعت  ساسا  رب  ییاه  همانرب  عامتجا ، یـشخب  ناـماس 
یبوخ تسا  یهلا  تیمکاح  تحت  هک  یناهج  رد  .دوب  دهاوخ  دارفا  یلاعت  دشر و  يارب  هدامآ  يا  هنیمز  یگدنز ، طیحم  اهنآ  يارجا 

تاواسم هب  دارفا  یعامتجا  قوقح  زین  دوش و  یم  ینوناـق  دروخرب  ناراکدـب  اـب  ددرگ و  یم  یهن  اـه  يدـب  زا  دوش و  یم  جـیورت  اـه 
.ددرگ یم  هدایپ  نآ  یعقاو  ینعم  هب  یعامتجا  تلادع  دوش و  یم  تخادرپ 

ص 81. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 390. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 2
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: مینک هدهاشم  ار  ابیز  يایند  نآ  زا  يا  هولج  مینک و  هعجارم  تایاور  هب  تساجب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شرتسگ  ءایحا و  . 1

هب هدرتسگ  تروص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  هضیرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  رد 
ناونع هب  یمالـسا  تما  ياـه  یگژیو  زا  ار  نآ  هدـیزرو و  دـیکأت  نآ  رب  میرک  نآرق  هک  یبجاو  ناـمه  .دـش  دـهاوخ  هتـشاذگ  ارجا 

.تسا (1) هدرمش  اه  تما  هدیزگرب 

اه یبوخ  يدوبان  تکاله و  رد  یساسا  لماع  نآ  نتشاذگاو  ددرگ (2) و  یم  هماقا  یهلا  تابجاو  همه  نآ  ببس  هب  هک  يرما  نامه 
.تسا هدوب  تاعامتجا  رد  اه  يدب  يدایز  دشر و  و 

یبوخ هب  هدـننک  رما  نآ  نارازگراک  تموکح و  سیئر  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  نیرتـالاو  نیرتهب و  زا  و 
.دنشاب اه  یتشز  زا  هدنرادزاب  اه و 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِرَْکنُْملا (3)؛ ِنَع  َنْوَْهنی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأی  ...ُُهباحْصا  يدهَْملَا َو  »

« .دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ...وا  نارای  يدهم و 

یقالخا لئاذر  داسف و  اب  هزرابم  . 2

هلباقم اه  یتشز  تارکنم و  اب  لمع  رد  هکلب  دوب  دـهاوخن  نابز  هب  اهنت  تسا  یهلا  تموکح  ياه  هصخاـش  زا  یکی  هک  رکنم  زا  یهن 
.ددرگ كاپ  اه  یتشز  زا  یگدنز  طیحم  دنامن و  هعماج  رد  یقالخا  لئاذر  داسف و  يارب  ییاج  ات  دش  دهاوخ 

: میناوخ یم  تسا  بیاغ  رای  زا  ییادج  ياون  قارف و  گنهآ  هک  هبدن  ياعد  رد 

ِءاِرْتفِْالاَو (4)؛ ِبْذِْکلا  َلئابَح  ُعِطاق  َنیَأ  ِءاوْهالاَو ، ِغیَّزلا  َراثآ  ُسِماط  َنیَا  »

نک هشیر  ار  ءارتفا  غورد و  ياهنامـسیر  هکنآ  تساجک  تخاـس ؟ دـهاوخ  دوباـن  ار  سوه  يوه و  یهارمگ و  راـثآ  هکنآ  تساـجک 
»؟ دنک

هیآ 110. نارمع ، لآ  هروس  - . 1
« ضئارفلا ماقت  اهب  همیظع  هضیرف  ...رکنملا  نع  یهّنلاو  فورعملاب  رمالا  نا  : » هدـمآ بجاو  نیا  هرابرد  رقاـب  ماـما  زا  ینخـس  رد  - . 2
مجرتم ج8، همکحلا ، نازیم  ددرگ .» یم  هماـقا  تاـبجاو  همه  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  یبـجاو  ...رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ینعی
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ص 3704.
ص 47. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 3

.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - . 4
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یهلا دودح  يارجا  . 3

زا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تموکح  رد  .دراد  نوگانوگ  ياه  هویـش  هعماـج ، ناراـکهبت  نادـسفم و  اـب  دروخرب 
یمرب یتـسار  حالـص و  هار  هب  ار  ناراـکهزب  ناقـساف و  ناـمیا ، دـئاقع و  میکحت  فراـعم و  میلعت  یگنهرف و  ياـه  هویـش  اـب  ییوـس 
دندنب یم  یهابت  داسف و  رب  ار  هار  یعامتجا ، تلادع  يارجا  یگدنز و  لوقعم  عورـشم و  ياهزاین  نیمأت  اب  رگید  يوس  زا  دننادرگ و 

ار نوناق  بوچراچ  دـنیامیپ و  یم  ار  یهلا  ماکحا  نتـشاذگاپریز  نارگید و  قوقح  هب  زواـجت  هار  اـهنیا  همه  دوجو  اـب  هک  اـهنآ  یلو 
هعماج رد  داسف  دـنور  همادا  زا  زین  ددرگ و  اهنآ  يراـکهبت  هار  ّدـس  هک  دوش  یم  دروخرب  دـیدش  يا  هنوگ  هب  اـهنیا  اـب  دـنریذپ ، یمن 

نایب مالـسا  يرفیک  نیناوق  رد  نآ  زرم  ّدـح و  هک  تسا  نادـسفم  هرابرد  یهلا  دودـح  يارجا  نآ  دوش و  يریگولج  نارگید  طـسوت 
.تسا هدیدرگ 

ناـیب نمـض  رد  تسا ، هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  داوـج  ترـضح  هک  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يدـنلب  تـیاور  رد 
: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تایصوصخ 

(1) .درک » دهاوخ  ارجا ) و   ) هماقا ار  یهلا  دودح  وا  »

ییاضق تلادع  . 4

تساه و شخب  همه  رد  تلادع  يارجا  هعماج ، حطس  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یتموکح  ياه  همانرب  سأر  رد 
هزوح نیرتمهم  زا  یکی  .دـشاب و  هدـنکآ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  دـنک  یم  يرگداد  تلادـع و  زا  رپ  ار ، ملاـع  همه  هک  تسوا 

، لاوما .تسا  هدش  نآ  رد  اه  یشک  قح  اه و  ملظ  نیرتشیب  هک  تسا  یـشخب  نامه  نیا  تسا و  تواضق  شخب  تلادع ، يارجا  ياه 
نیرتشیب ایند ، ییاضق  مکاحم  رد  تسا ! هداتفا  رطخ  هب  ناهانگ  یب  يوربآ  هدـش و  هتخیر  قحان  هب  اهنوخ ، هتـشگ و  هرداصم  قحان  هب 

دارفا و ناج  لام و  رگمتـس ، نامکاح  نادـنمتردق و  ذوفن  ریثأت  تحت  اهنآ  زا  هرداص  ماکحا  تسا و  هدـش  ملاـع  نافعـضتسم  رب  ملظ 
مکح ناشناگتـسباو  دوخ و  يارب  يّدام  عفانم  بلج  يارب  زین  بلط  ایند  نایـضاق  .تسا  هدرک  دوباـن  قحاـن  هب  ار  يرایـسب  ياـههورگ 

اسب هچ  تسا و  هدش  هتخیوآ  راد  هبوچ  هب  هک  یهانگ  یب  رایسب  هچ  هکنیا  هصالخ  دنا و  هدرک  ارجا  هتشون و  ار  يرایسب  هناملاظ  ياه 
.تسا هدیدرگن  ارجا  وا  هرابرد  ادخ  نوناق  هک  یمرجم  راکهبت و 

ح 4. باب 27 ، ج52 ، راونالاراحب ، - . 1
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رهظم هک  وا  .تساه  یـشک  قح  همه  تیاهن  اه و  ملظ  همه  نایاپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رتسگ  لدـع  تیمکاح 
هب ات  درامگ  یم  سرت  ادخ  قیقد و  ینایرُجم  حلاص و  ینایـضاق  دـنک و  یم  داجیا  رتسگداد  ییاه  همکحم  تسا ، راگدرورپ  تلادـع 

.دورن یمتس  نیرتمک  ملاع  ياج  چیه  رد  سک  چیه 

شروهظ یئالط  نارود  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  فیصوت  رد  دنلب  یتیاور  نمض  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
: دومرف

ًادَحَا (1)؛ ٌدَحَا  ُِملْظی  الَف  ِساّنلا  َنَیب  ِلْدَْعلا  َنازیم  َعَضَو  اهِّبَر َو  ِرُوِنب  ُضْرالا  ِتَقَرْشَا  َجَرَخ  اذِاَف  »

ار تلادـع  نانچ   ) سپ دـهن  قلخ  نایم  رد  تلادـع  يوزارت  ترـضح  نآ  ددرگ و  نشور  راگدرورپ  رون  هب  نیمز  دـنک  ماـیق  وا  یتقو 
« .درادن اور  متس  ملظ و  يرگید  رب  سک  چیه  هک ) دنک  يراج 

ددنب یم  نایوجدوس  ناملاظ و  رب  ار  هار  هک  تسا  قیقد  هدرتسگ و  نانچ  ترضح  ییاضق  تلادع  هک  دوش  یم  هتسناد  تیاور  نیا  زا 
.دنک یم  يریگولج  نارگید ، قح  هب  زواجت  ندش  يداع  متس و  ملظ و  رارکت  زا  و 

ص 321. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
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سرد هصالخ 

شرتسگ تنـس ، باتک و  ءایحا  زا : تسا  تراـبع  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یگنهرف  ياـه  هماـنرب  نیرت  مهم   o
.اه تعدب  اب  هزرابم  ملع و  يافوکش  قالخا ،

.تسا ناهج  يدابآ  نارمع و  شرتسگ  یعیبط و  عبانم  زا  لماک  يرو  هرهب  داصتقا ، هصرع  رد  ترضح  همانرب   o

.تسا هعماج  رد  یهلا  دودح  يارجا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءایحا  یعامتجا ، هصرع  رد  ترضح  یتموکح  همانرب   o
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سرد ياه  شسرپ 

؟ تسیچ روهظ  رصع  رد  ترضح  طسوت  ّتنس  نآرق و  يایحا  زا  روظنم  . 1

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح  رد  ...دابعلا »  سؤر  یلع  هدی  عضو  هلمج «  زا  دارم  . 2

؟ دیئامن نایب  ار  زونکلا » هل  رهظت  ضرالا و  هل  يوطت  هلمج «  قیقد  يانعم  . 3

؟ دیهد حیضوت  دروم  رکذ  اب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يداصتقا  ياه  همانرب  . 4

؟ دیئامن نایب  ار  ترضح  یحالصا  یعامتجا و  ياه  همانرب  نیرت  مهم  زا  هنومن  هس  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دییامن حیرشت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  فادها  . 1

؟ دییامن نییبت  ار  هلوقم  نیا  رشب ؟ یقیقح  یگدنز  زاغآ  ای  تسا  خیرات  نایاپ  روهظ  . 2

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

یلمآ يداوج  ...ا  تیآ  نانخس  ، 13 هرامش يربهر و  مظعم  ماقم  نانخس  هرامش 8و9 ، راظتنا  همان  لصف  . 1

ردص دمحمدیس  روهظلادعبام  خیرات  . 2

يرهاط هللا  بیبح  باتفآ  يامیس  . 3

یمیکح دمحم  یگدنز  رصع  . 4

رگراک میحر  ناهج  هدنیآ  . 5
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ترضح تموکح  تدم  ورملق و  اهدرواتسد ، مهدزیس : سرد 

هراشا

: فادها

ترضح تموکح  هرتسگ  اهدرواتسد و  تخانش  . 1

ترضح تموکح  نارود  تدم  تخانش  . 2

ترضح یتموکح  یصخش و  هریس  اب  یئانشآ  . 3

: دئاوف

روهظ رصع  ناشخرد  زادنا  مشچ  اب  یئانشآ  . 1

روهظ نارود  ياه  همانرب  تیباذج  كرد  . 2

روهظ نامز  ندیسر  ارف  هب  قوش  قشع و  . 3

: یشزومآ بلاطم 

ترضح يرتسگ  تلادع  درکراک  . 1

ترضح یتیبرت  یقالخا و  درکراک  . 2

ترضح ینید  یعامتجا و  درکراک  . 3

ترضح یملع  يداصتقا و  درکاک  . 4

ترضح تموکح  تدم  ورملق و  . 5
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تموکح ياهدرواتسد 

هراشا

دننک یم  نایب  دوخ  تموکح  يارب  ار  ییاهنامرآ  دنریگ  تسد  هب  ار  تردـق  دنـسرب و  تموکح  هب  هکنآ  زا  شیپ  اه  تیعمج  دارفا و 
رد نامز ، تشذگ  تردق و  هب  ندیسر  زا  سپ  الومعم  اّما  دننک  مالعا  زین  ار  دوخ  ياه  همانرب  فادها ، نآ  هب  ندیسر  يارب  اسب  هچ  و 

شومارف ار  هدش  حرطم  فادها  اه و  هدیا  نآ  یّلک  هب  ای  دننک و  یم  لودع  دندوب  هتفگ  هچنآ  زا  یهاگ  هدنام و  ماکان  دوخ  فادـها 
.دننک یم 

همانرب هکنآ  ای  هدوبن و  یلوصا  یعقاو و  اه » فده   » هک تسا  نآ  تهج  هب  ای  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادـها  اهوزرآ و  هب  نتفاین  تسد 
تقایل مدع  یماکان ، ببـس  زین  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  هدوبن  یلماک  عماج و  همانرب  اه ، فده  هب  ندیـسر  يارب  تموکح  ياه 

.تسا هدوب  نایرجم 

رشب ياهنادجو  قمع  رد  هشیر  هک  لیـصا  یعقاو و  تسا  ییاهفده  فادها ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  رد 
میظنت مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ّتنـس  نآرق و  میلاعت  ساسا  رب  زین  اه  هماـنرب  دـنا و  هدوب  نآ  هب  ندیـسر  يوزرآ  رد  ناـگمه  دراد و 

ریگمشچ و رایسب  میظع ، بالقنا  نیا  ياهدرواتسد  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  اهنآ  يارب  یئارجا  تنامـض  اه  شخب  یمامت  رد  هدیدرگ و 
مامت يوگخـساپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  ياهدرواتـسد  تفگ  دـیاب  هلمج  کی  رد  تسا و  هجوت  لباق 

.تسا هداهن  تناما  هب  ناسنا  دوجو  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  رشب  يدام  يونعم و  ياهزاین 

: مینک یم  نایب  ار  اهدرواتسد  نیا  زا  یخرب  تایاور  هب  هجوت  اب  اجنیا  رد 

ریگارف تلادع  . 1

تلادع و زا  ناهج  ندـش  رپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  بالقنا  مایق و  دروآ  هر  نیرتمهم  ناوارف ، تایاور  رد 
نیا هدش  دای  تقیقح  نآ  رب  شخب  نیا  رد  اما  .میتفگ  نخس  نآ  هرابرد  تموکح  فادها  شخب  رد  هک  تسا  هدش  هدرمـش  يرگداد 

لآ مئاق  تیمکاح  رد  هک  مییازفا  یم  ار  تیعقاو 
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یم رد  عامتجا  ياهگریوم  مامت  رد  يراج  نایرج  کی  تروص  هب  هعماج  حوطس  همه  رد  تلادع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
رب رگیدکی  اب  دارفا  طباور  دش و  دهاوخ  مکاح  نآ  رد  تلادع  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یگرزب  ای  کچوک  هعومجم  داهن و  چیه  دیآ و 

.دش دهاوخ  يزیر  یپ  نآ  ساسا 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دنک » یم  ذوفن  اه  هناخ  نورد  هب  امرگ  امرس و  هک  نانچنآ  درب  دهاوخ  مدرم  ياه  هناخ  رد  ار  تلادع  مسق ، ادخ  هب  »

یم هنالداع  رگیدـکی  اب  هداوناخ  دارفا  طباور  دوش و  یم  لیدـبت  تلادـع  نوناک  هب  تسا  هعماج  رد  داهن  نیرتکچوک  هک  هناـخ  یتقو 
ینآرق تیبرت  کی  ساسا  رب  هکلب  نوناق  روز و  رازبا  اب  هن  يودـهم  رتسگ  لدـع  یناـهج و  تموکح  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  ددرگ 

یناسنا و هفیظو  مکح  هب  ناـگمه  نینچ  نیا  ییاـضف  رد  دـهد و  یم  شرورپ  ار  دارفا  دهد (2) ، یم  نامرف  ناسحا  تلادـع و  هب  هک 
.دنرامش یم  مرتحم  دنشاب  هتشادن  یهاگیاج  ماقم ، هبتر و  رظن  زا  هچرگ  ار  نارگید  قوقح  دوخ ، یهلا 

طسوت اهنت  نآ  زا  فّلخت  هک  تسا  یتموکح  ینآرق و  هناوتشپ  اب  لیـصا و  یگنهرف  نایرج  کی  تلادع ، يودهم ، دوعوم  هعماج  رد 
تروص دنا ، هتفای  شرورپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  میلاعت  زا  رود  هب  هدوب و  بلط  تعفنم  روحم و  دوخ  هک  دارفا  زا  يدودعم 

هب دهد و  یمن  اهنآ  هب  ندیناود  هشیر  ّومن و  دـشر و  هزاجا  دـنک و  یم  يّدـج  دروخرب  اهنآ  اب  رورپ  تلادـع  تیمکاح  هک  دریگ  یم 
.دنک یم  يریگولج  تیمکاح  حوطس  هب  اهنآ  ذوفن  زا  هژیو 

نیرت یلاع  ناسنیدب  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  تموکح  دروآ  هر  یناگمه  ریگارف و  نینچ  یتلادـع  يرآ 
دهاوخ ققحت  لماک  لکش  هب  تسا  هدوب  داد  لدع و  زا  ملاع  ندرک  رپ  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  بالقنا  فده 

همه رد  یـشک  قح  متـس و  ملظ و  دوش و  یم  ققحم  یناسنا  داـعبا  همه  رد  تلادـع  هکلب  یعاـمتجا  تلادـع  طـقف  هن  مه  نآ  .تفاـی 
.تفر دهاوخ  نیب  زا  رگیدکی  اب  هداوناخ  ياضعا  طباور  رد  یتح  هعماج  يایاوز 

ص 362. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
هروس دهد ؛» یم  نامرف  يراکوکین  تلادع و  هب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  ینعی  ناسحالاو  لدـعلاب  رمأی  هللا  نا  : » دـیامرف یم  نآرق  - . 2

.90 هیآ لحن ،
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ینامیا یقالخا و  يرکف و  دشر  . 2

هعماج رد  ترتع  نآرق و  گنهرف  جاور  دارفا و  حیحـص  تیبرت  ببـس  هب  هعماج  رد  تلادـع  ندـش  ریگارف  هک  هدـمآ  لـبق  شخب  رد 
حیرـصت فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تیمکاح  رد  مدرم  ینامیا  یقالخا و  يرکف و  دـشر  هب  ام  تاـیاور  رد  تسا و 

.تسا هدش 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) .دسر » لامک  هب  اهنآ  درخ  لقع و  نآ  تکرب  هب  دهن و  ادخ  ناگدنب  رس  رب  شیوخ  تیانع )  ) تسد دنک  مایق  ام  مئاق  یتقو  »

تروص رد  هک  تسا  ناسنا  ینورد  ربمایپ  لقع ، هک  اریز  دیآ  یم  تسد  هب  ناسنا ، لقع  لامک  لابند  هب  اه  ییابیز  اه و  یبوخ  همه  و 
راگدرورپ و یگدنب  ریسم  تفر و  دهاوخ  یتسرد  حالـص و  يوس  هب  یمدآ  لمع  هشیدنا و  ناج ، مسج و  روشک  رب  نآ  ندوب  مکاح 

.دش دهاوخ  راومه  تداعس  هب  لین 

؟ تسیچ لقع  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: دومرف

(2) .دیآ » یم  تسد  هب  تشهب  نآ  ییامنهار [  [ هب دوش و  یم  تدابع  دنوادخ  نآ  ببس  هب  هک  تسا  یتقیقح [  [ نآ لقع  »

دارفا و ياورنامرف  هناگی  شکرـس ، سفن  دراد و  هبلغ  لقع ، رب  تاوهـش  ماما ، نودـب  هعماج  رد  هک  مینیب  یم  زورما  هعماـج  رد  يرآ ،
هعماـج رد  یلو  تسا  یهلا  ياهـشزرا  ندـش  شومارف  دارفا و  قوقح  ندـش  لاـمیاپ  تیعـضو  نیا  دـمایپ  تسا و  بازحا  اـههورگ و 

دوب و دهاوخ  مادقا  میمصت و  راد  ناّکس  راد و  نادیم  اهناسنا ، لوقع  تسا ، ّلک  لقع  هک  ادخ ، تّجح  یئاورنامرف  هیاس  رد  دوعوم و 
.دهد یمن  نامرف  ییابیز  یبوخ و  هب  زج  هدیسر  لامک  هب  ِلقع 

یلدمه داحتا و  . 3

یمیمص دّحتم و  مه  اب  دنرب ، یم  رسب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تیمکاح  تحت  هک  یتیعمج  تایاور ، ربارب 
ینمشد هنیک و  يارب  ییاج  يودهم  تلود  ییاپ  رب  نامز  رد  دوب و  دنهاوخ 

ص 336. ح 71 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 58. ح 3 ، ج 1 ، یفاک ، - . 2
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.دنام دهاوخن  ادخ  ناگدنب  ياه  لد  رد  رگیدکی  هب  تبسن 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؛ ...ِدابِْعلا ِبُوُلق  ْنِم  ُءانْحَّشلا ، ِْتبَهََذل  ...انُمئاق  َماق  ْدَق  َْولَو  »

« .دورب ناگدنب  ياهلد  زا  هنیک  دنک ، مایق  ام  مئاق  یتقو 

دوش و یمن  عیاض  یـسک  زا  یقح  تسا و  يرگداد  لدـع و  راگزور  هک  اریز  تسین  يزوت  هنیک  يارب  يا  هناـهب  رگید  ناـمز  نآ  رد 
یمن یقاب  ییوج  هنیک  ینمـشد و  يارب  يا  هنیمز  نیارباـنب  .یتسرپ (1)  توهـش  يزیتس و  لقع  هن  تسا  لّقعت  يزرودرخ و  راـگزور 

تّوُخا يردارب و  هب  ناگمه  دبای و  یم  تفلا  سنا و  دوب ، مه  زا  رود  هدنکارپ و  نیا ، زا  شیپ  ات  هک  مدرم  ياه  لد  ور  نیا  زا  دنام و 
.دنوش یم  نابرهم  لدمه و  رگیدکی  اب  ناردارب  دننام  دندرگ (2) و  یم  زاب  ینآرق 

: دومرف يودهم  زبس  راگزور  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .دنک » رارقرب  هدنکارپ  ناشیرپ و  بولق  نیب  تفُلا  تدحو و  دنوادخ  مایا [ نآ  رد  »[

هک ینونک  يایند  رد  نآ  روصت  هک  دسر  ییاج  هب  تیمیمـص  یلدمه و  نیا  هک  تسین  بیجع  رگید  تسا  راک  رد  ادخ  تسد  رگا  و 
.دشاب راوشد  تسا ، هدیسر  دوخ  جوا  هب  يّدام  ياه  شکمشک  اهداضت و  نارحب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شا ینامیا  ردارب  بیج  زا  درب و  یم  تسد  يدنمزاین  ره  .دوش  یم  نایب  یقیقح  تیمیمـص  یعقاو و  یتسود  دـنک  مایق  ام  مئاق  یتقو  »
(4) .دنک » یمن  عنم  ار  وا  شردارب  دراد و  یمرب  زاین  رادقم  هب 

یناور یمسج و  تمالس  . 4

یگدولآ هلمج  زا  نوگانوگ  لماوع  لوصحم  هک  تسا  جالع  لباق  ریغ  تخـس و  ياه  يراـمیب  زورب  زورما  رـشب  تالکـشم  زا  یکی 
رگیدکی و اب  اهناسنا  عورشمان  طباور  نینچمه  .تسا  یبورکیم  یمتا و  ییایمیـش ، ياه  حالـس  يریگراک  هب  ببـس  هب  تسیز  طیحم 

نیب زا  زین 

.دش هتفگ  نخس  راگزور  نآ  رد  مدرم  یلقع  لامک  يدهم و  ماما  نارود  تلادع  هرابرد  لیصفت  هب  یلبق  شخب  ود  رد  - . 1
.10 هیآ تارجح ، هروس  دنردارب ؛» رگیدکی  اب  نانمؤم  انامه  ...هوخا ، نونمؤملا  امنا   » هیآ هب  هراشا  - . 2

ص 548. ح 7 ، باب 55 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 3
ص 372. ح 164 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - . 4
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تـسا رگید  يرامیب  اههد  هتکـس و  جلف ، نوعاط ، ماذـج ، دـننام  ییاهیرامیب  روهظ  لماوع  رگید  زا  ایرد  ياه  بآ  اه و  لگنج  ندرب 
ضارما زا  يدـنلب  تسرهف  دـیاب  یمـسج  ياه  يرامیب  رب  .تسین  اهنآ  هجلاـعم  هب  رداـق  زین  يزورما  هتفرـشیپ  ناـمرد  تشادـهب و  هک 

طلغ طباور  ببـس  هب  زین  نیا  هک  تسا  هدرک  لمحت  لباق  ریغ  خـلت و  ناـهج  مدرم  يارب  ار  یگدـنز  هک  دوزفا  زین  ار  یناور  یحور و 
.تساهناسنا ناهج و  رب  مکاح 

يربارب يردارب و  ساسا  رب  طباور  تساه و  ییابیز  اه و  تلیضف  تموکح  يرتسگ و  تلادع  راگزور  هک  يودهم  همیرک  تلود  رد 
يوق و يزیگنا  تفگش  روط  هب  ناسنا  یحور  یندب و  ياوق  دور و  یم  نیب  زا  ناسنا  یناور  یمـسج و  ياه  يرامیب  دریگ ، یم  لکش 

.ددرگ یم  دنمورین 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب ار  یتسردنت  دزاس و  یم  رود  نانمؤم  زا  ار  اهیرامیب  دنوادخ  دنک ، مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترضح  هک  یماگنه  »
(1) .دنادرگ » یم  زاب  نانآ 

دـشر ّبط ، تشادهب و  دنام و  یمن  یجالعال  يرامیب  چیه  دـنک  یم  تفرـشیپ  تفگـش  يا  هنوگ  هب  شناد  هک  رورـس  نآ  تلود  رد 
.تفرگ دنهاوخ  افش  نارامیب  زا  يرایسب  ترضح ، دوجو  تکرب  هب  زین  تشاد و  دهاوخ  يریگمشچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یم دنمورین  اناوت و  دشاب  یناوتان  راچد  هچنانچ  دبای و  یم  افـش  دـشاب  راچد  يرامیب  هب  رگا  دـنک  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  سک  ره  »
(2) .ددرگ »

ناوارف تکرب  ریخ و  . 5

تلود راهب  رد  .تسا  هقباس  یب  ناوارف و  تکرب  ریخ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  تموکح  گرزب  ياهدرواتسد  زا 
یم رامش  یب  راشرس و  یهلا  تاکرب  دنایور و  یم  نیمز  دراب و  یم  نامسآ  .دبای  یم  تایح  طاشن و  هتشگ و  مرخ  زبس و  اج  همه  وا 

.ددرگ

ص 364. ح 138 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 335. ح 68 ، راونالاراحب ، - . 2
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تلود مایا  رد   [ .دنک یم  يراج  ار  نیمز  اهنامـسآ و  تاکرب  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   ) وا ببـس  هب  دـنوادخ  »... 
(1) .دهد » یم  هناد  نیمز  دراب و  یم  نامسآ  وا [

ریگمـشچ و لوحت  نیا  .دـنک  یم  نت  هب  یباداش  تایح و  هماج  اـه  نیمز  همه  دـنام و  یمن  يریوک  ترـضح  نآ  تموکح  هیاـس  رد 
تسا و نامیا  ياهلگ  ییافوکـش  اوقت و  یکاـپ و  لاـهن  ندز  هناوج  ناـمز  يدـهم ، راـگزور  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ریظن  یب  یناوارف 
دـنهد و یم  ماـجنا  یئادـخ  ياهـشزرا  ساـسا  رب  ار  دوـخ  طـباور  هتفرگ و  رارق  یهلا  تیبرت  تـحت  راـشقا  فانـصا و  هـمه  رد  مدرم 

.دنادرگ باریس  تاریخ ، تاکرب و  زا  ار  یکاپ  طیحم  نینچ  هک  تسا  هدومرف  هدعو  دنوادخ 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق 

؛)) ِضْرالاَو ِءامَّسلا  َنِم  تاکََرب  ْمِهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَما  يرُقلا  َلْهَا  َّنَا  َْولَو  ))

.میدرک (2) یم  زاب  ناشیور  هب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب   ] ياهرد  [ دندرک یم  هشیپ  اوقت  هدروآ و  نامیا  اهرهش  مدرم  رگا 

رقف ندش  نک  هشیر  . 6

وا نامز  مدرم  رب  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ددرگ و  راکـشآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  يارب  ینیمز  عبانم  همه  یتقو 
هللا لجع  يدهم  ماما  تلود  رد  تیرـشب  دنام و  یمن  یتسدـیهت  رقف و  يارب  ییاج  ددرگ  میـسقت  تلادـع  هب  دـبای و  نایرج  غیرد  یب 

.دوش (3) یم  اهر  يرادن  رقف و  لاگنچ  زا  هشیمه  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

دوخ ياج  یصخش ، یبلط  تعفنم  یئوجدوس و  لصا  دریگ و  یم  لکـش  يربارب  يردارب و  ساسا  رب  يداصتقا  طباور  وا  راگزور  رد 
کی ياـضعا  ناونع  هب  رگیدـکی  هب  همه  لاـح  نیا  رد  دـهد و  یم  ینید  ناردارب  اـب  تاـساوم  يراوـخمغ و  يزوـسلد و  ّسح  هب  ار 

.دسر یم  ماشم  هب  اج  همه  رد  یگنرکی  یگناگی و  يوب  دنناد و  یم  دوخ  زا  ار  نارگید  همه ، نیاربانب  دننک و  یم  هاگن  هداوناخ 

ص 188. ح 149 ، یسوط ، تبیغ  - . 1
هیآ 96. فارعا ، هروس  - . 2

صص 589 593. ، 4 باب 3 ، لصف 7 ، رثالا ، بختنم  ك.ر : - . 3
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: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زاین و   ) يزور اهنآ  هب  رابود  هاـم  ره  رد  دـشخب و  یم  مدرم  هب  راـب  ود  لاـس  ره  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  »... )
چیه هک [ دـنوش  یم  زاین  یب  مدرم  نانچ   [ هکنیا ات  دـیامن  یم  لـمع  مدرم  نیب  تاواـسم  هب  راـک [ نیا  رد   [ دـنک و یم  اـطع  یگدـنز )

(1) ...دوش »! یمن  ادیپ  تاکز  هب  يدنمزاین 

هکنآ زا  شیپ  رگید  نایب  هب  .تسا  یحور  يزاین  یب  تعانق و  هیحور  تهج  هب  مدرم  يدنمزاین  مدع  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا 
زا دنوادخ  هچنآ  هب  دوش و  یم  ادیپ  اهنآ  رد  يزاین  یب  حور  نورد ، زا  دـندرگ  زاین  یب  دـنوش و  ناوارف  لام  بحاص  نوریب ، زا  مدرم 

.دنرادن نارگید  لاوما  هب  یمشچ  نیاربانب  دندرگ و  یم  دونشخ  یضار و  هدرک  اطع  اهنآ  هب  شیوخ  لضف 

: تسا هدومرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يودهم  تلود  راگزور  فیصوت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

(2) .دهد » یم  رارق  ناگدنب  ياه  لد  رد  ار  يزاین  یب  حور [  [ دنوادخ »... 

يور رب  لاوما  نتـشابنا  طلغ و  ياه  تباقر  رد  يرثؤم  لماع  یبلط  هداـیز  يدـنمزآ و  هیحور  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.تسا هدوب  نادنمزاین  هب  اهنآ  ندرکن  قافنا  مه و 

راشرس تورث  یئوس  زا  .دوب  دهاوخ  نورد  نوریب و  زا  يزاین  یب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نامز  رد  هکنیا  هصالخ 
.دوش یم  نامدرم  یقالخا  یگژیو  تعانق ، رگید  يوس  زا  ددرگ و  یم  میسقت  تلادع  هب 

یتانایب مدرم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  شـشخب  هرابرد  هکنیا  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
يودهم تلادع  دنک و  یم  ُرپ  يزاین  یب  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تما  ياه  لد  دنوادخ  و  : » دیازفا یم  تسا  هدومرف 

مالعا يا  هدنهد  ادن  ات  دنک  یم  رما  فیرـشلا [ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح   [ هک يا  هنوگ  هب  دریگ  یم  رب  رد  ار  اهنآ  همه 
: دنک

! رفن کی  رگم  دزیخن  رب  مدرم  نایم  رد  یسک  سپ  تسا ؟ لام  دنمزاین  یسک  هچ 

نم هب  هک  دهد  یم  نامرف  وت  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  وگب : وا  هب  ورب و  راد  هنازخ  دزن  دـیامرف : یم  وا [ هب   [ ماما سپ 
یم شود  رب  ار  نآ  نوچ  دنک و  یم  ُرپ  ار  شا  هماج  طسو  هکنیا  ات  روایب ، ار  تا  هماج  دیوگ : یم  وا  هب  راد  هنازخ  سپ  .یهدـب  یلام 

: دیوگ یم  دوش و  یم  نامیشپ  دشک 

ص 390. ح 212 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 84. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 2
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یمن لوبق  وا  زا  یلو  دنادرگ  یم  رب  ار  لام  سپ  ...مشاب  رت  صیرح  همه  زا  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  نایم  رد  ارچ 
(1) .میریگ » یمن  سپ  زاب  میدرک  اطع  هچنآ  ام  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دوش و 

رفک يدوبان  مالسا و  تیمکاح  . 7

: درک دهاوخ  ریگ  ناهج  ار  مالسا  سدقم  نید  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هداد  هدعو  دروم  هس  رد  میرک  نآرق 

(2)؛ ...ِهِّلُک )) ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَا  يذَّلاَوُه  ))

...دنادرگ زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نید  نآ  ات  داتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یئادخ  وا 

: تسا هدومرف  نآرق  هکنانچ  تسا  ریذپان  فلخت  یندش و  ماجنا  دنوادخ  هدعو  هک  تسین  یکش  و 

(3) َداعیْملا .)) ُِفلْخیال  َهّللا  َّنِا  ))...

مهیلع ادـخ  ءایلوا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  غیرد  یب  ياـه  شـالت  اـه و  تدـهاجم  همه  دوجو  اـب  هک  تسا  نشور  یلو 
نیا هّتبلا  دسر و  ارف  راگزور  نیا  هک  دنراد  دیما  ناناملـسم  همه  تسا (4) و  هتسویپن  عوقو  هب  یکرابم  دادیور  نینچ  نونک  ات  مالسلا 

.دراد مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تانایب  رد  هشیر  هک  تسا  یقیقح  ییوزرآ 

لوسر ًادّمحم  نا  دهـشا  ياون  تسا و  دـیحوت  مچرپ  هک  هّللا  ّالا  هلاال  نادهـشا  گناب  راگدرورپ  یلو  نآ  تیمکاح  هیاس  رد  نیاربانب 
.دنام دهاوخن  یقاب  رفک  كرش و  زا  يرثا  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  اج  همه  تسا  مالسا  ملع  هک  هّللا 

(5) ...هِّلل )) هُّلُک  ُنیّدلا  َنوُکیَو  ٌهَْنِتف  َنوُکَتال  یّتَح  ْمُهُوِلتاقَو   )) هیآ حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دومرف

رد ار  وا  نامز  هک  سکنآ  دنک  مایق  ام  مئاق  هاگره  تسا و  هدماین  زونه  هیآ  نیا  لیوأت (6)  »

ص 92. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 1
هیآ 9. فص ، هروس  هیآ 28 و  حتف ، هروس  هیآ 33 ؛ هبوت ، هروس  - . 2

هیآ 9. نارمع ، لآ  هروس  - . 3
رخف لثم  .دنا  هتفگ  نخس  نآ  زا  ینـس  هعیـش و  زا  گرزب  نیرـسفم  تسا و  یخیرات  تیعقاو  کی  هکلب  اعدا  کی  هن  نخـس  نیا  - . 4
ص35. ج5 ، نایبلا ،» عمجم   » رد یسربط  ص121 و  ج8 ، یبطرقلا » ریسفت   » رد یبطرق  ص40 و  ج16 ، ریبکلا ،» ریسفتلا   » رد يزار 

(39 هیآ لافنا ، هروس  « ) .ددرگ ادخ  نید  همه ، نیئآ  دنامن و  يداسف  هنتف و  نیمز ) رد   ) هکنیا ات  دیگنجب  ناکرشم )  ) نانآ اب  و  - . » 5
.تسا تایآ  رد  دوجوم  یناعم  اهنآ  زا  یکی  دنا و  هتفگ  یفلتخم  یناعم  لیوأت  يارب  - . 6
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دـسر یم  بش  هک  اجکره  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نید   ] نامز نآ  رد   [ هنیآ ره  دید و  دهاوخ  ار  هیآ  نیا  لیوأت  دبای ،
هدومرف دنوادخ  هک  هنوگنامه  دنام  دهاوخن  كرش  زا  يرثا  نیمز ، حطس  رب  هک  يا  هنوگ  هب  دش ) دهاوخ  ریگ  ملاع  و   ) دیسر دهاوخ 

(1) تسا »!؟ هدومن [ هدعو  [

ره فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  راگزور  رد  هک  تسا  مالسا »  » تیعقاو تیناّقح و  ببس  هب  مالسا  یلومش  ناهج  نیا  هّتبلا  و 
نایغط هب  رـس  یـشکرس  دانِع و  يور  زا  هکنانآ  رگم  درک  دـهاوخ  بلج  دوخ  هب  ار  ناگمه  دـش و  دـهاوخ  راکـشآ  رتهب  رتشیب و  هچ 

.دش دنهاوخ  ور  هب  ور  تسا  راگدرورپ  ماقتنا  تسد  هک  يودهم  لدع  ریشمش  اب  هک  دنرادرب 

هب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  تموکح  وترپ  رد  هک  یتدـیقع  تدـحو  نیا  هک  تسنآ  شخب  نیا  رد  هتکن  نیرخآ 
هب داقتعا ، رد  یگناگی  داحتا و  نیمه  لابند  هب  ناهج  تسا و  یناهج  دحاو  هعماج  لیکشت  يارب  یبسانم  رایـسب  هنیمز  دیآ  یم  تسد 

ساسا رب  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  طباور  نآ ، هیاـس  رد  سپـس  دریذـپ و  یم  ار  نآ  دـهد و  یم  نت  يدـیحوت  ماـظن  نوناـق و  کـی 
مدرم همه  ندش  عمج  یتدیقع و  ِتدحو  نایب ، نیا  قبط  دـنک و  یم  میظنت  تسا ، هدـش  هتفرگ  مارم  هدـیقع و  کی  زا  هک  ییاهرایعم 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تموکح  رد  هک  تسا  يدـج  زاین  ترورـض و  کی  دـحاو ، ِنید  مچرپ و  کـی  ریز  رد 
.دش دهاوخ  لصاح 

یمومع تّینما  . 8

، تسا یگدـنز  ياه  هصرع  همه  رد  اه  یبوخ  همه  يریگارف  نارود  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  تیمکاـح  رد 
.دیآ یم  تسد  هب  تسا ، ناسنا  ياهوزرآ  نیرت  یلاع  زا  یهلا و  ياه  تمعن  نیرتگرزب  زا  هک  ّتینما 

رد تلادع  دنـشاب و  دنب  ياپ  یقالخا  دـنلب  لوصا  هب  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  دـننک و  يوریپ  دـحاو  یمارم  هدـیقع و  زا  مدرم  یتقو 
.دنام یمن  یقاب  یگدنز  زا  یشخب  چیه  رد  سرت  ینماان و  يارب  يا  هناهب  ددرگ ، يراج  رـشب  یعمج  يدرف و  تایح  ياهگریوم  مامت 

نیرتمک رد  نامکاح و  هقبط  رد  هچرگ  یشُک  قح  زواجت و  اب  دسر و  یم  دوخ  یناسنا  یهلا و  قوقح  هب  یسک  ره  هک  يا  هعماج  رد 
.دریگ یم  لکش  یعامتجا  یمومع و  ّتینما  دوش ، یم  ینوناق  دروخرب  دشاب  نآ  رادقم 

ص 55. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 1
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

، دور نوریب  اه  لد  زا  اه  هنیک  دـنک  مایق  اـم  مئاـق  نوچ  ...ددرگ و  یم  يرپس  اـه  یتخـس  راـگزور  اـم [ تموکح  رد  و   [ اـم تسد  هب  »
ات قارع  زا  دوخ ، رویز  بیز و  همه  اب  نز ، هک  دوش [ داجیا  ینما  طیحم  نانچ  راگزور  نآ  رد   [ .دـننک يراگزاس  مه  اب  زین  تاـناویح 

(1) .دناسرتن » ار  وا  يزیچ  ...دورب و  ماش 

راوشد رایـسب  يزبس ، ِنارود  نانچ  روصت  میرب  یم  رـسب  اهیزوت  هنیک  اه و  يدـنمزآ  اه و  یتلادـع  یب  راگزور  رد  هک  ام  يارب  هّتبلا  و 
قح تموکح  تیمکاح  رد  لماوع  نیا  هک  میـشیدنیب  میرگنب و  یتشز  يدـب و  همه  نآ  لماوع  هب  رگا  دـش  هتفگ  هکناـنچ  یلو  تسا 

.تسا یمتح  مارآ ، نما و  هعماج  ققحت  رد  یهلا  هدعو  هک  تسناد  میهاوخ  دش  دهاوخ  نک  هشیر 

: تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

سپ ...دنادرگ و  مکاح ) و   ) هفیلخ ار  ناشیا  نیمز ، يور  رد  نیقی  هب  هک  هداد  هدعو  ...دنا  هدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ  »
(2) ...دیامرف .» اطع  ناشیا  هب  ار  شمارآ  ّتینما و  دنتشاد ، رارق  ینارگن  سرت و  رد  هکنیا  زا 

: دومرف هیآ  نیا  ینعم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(3) .تسا » هدش  لزان  شنارای  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  »

شناد شرتسگ  . 9

یم راکـشآ  یناسنا  یمالـسا و  مولع  رد  ناوارف  یملع  رارـسا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  نارود  رد 
.دبای یم  هعسوت  رّوصت  لباق  ریغ  يا  هنوگ  هب  يرشب  شناد  دوش و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ود نآ  اب  زج  نونک  ات  مدرم  تسا و  نآ  فرح  ود  اهنت  دـنا ، هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  همه  تسا و  فرح  تفه  تسیب و  شناد ، ملع و  »
دهد و شرتسگ  مدرم  نایم  رد  هدروآ و  نوریب  ار  رگید  فرح  جنپ  تسیب و  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دنرادن و  ییانـشآ  فرح 

ار فرح  ود  نآ 

ص 418. ج 2 ، لاصخ ، - . 1
هیآ 55. رون ، هروس  - . 2

ص 240. ح 35 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 3
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(1) .درک » دهاوخ  رشتنم  ار  فرح  تفه  تسیب و  عومجم  هتخاس و  همیمض  اهنآ  هب  زین 

یم ناشن  هک  هدمآ  یتاراشا  ددعتم  تایاور  رد  دهد و  یم  يور  ناسنا  يارب  اه  هنیمز  همه  رد  یملع  هعسوت  دشر و  هک  تسا  یهیدب 
.دوب (2) دهاوخ  دایز  رایسب  ینونک ، تعنص  اب  نامز ، نآ  رد  یتعنص  شناد  هلصاف  دهد 

.دراد يریگمشچ  توافت  نیشیپ  ياه  نرق  اب  ینونک  تعنص  هک  هنوگنامه 

: مینک یم  هراشا  تایاور  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد 

: دومرف يدهم  ماما  تموکح  رد  تاطابترا  یگنوگچ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) ...دنیب .» یم  تسا  نیمز  برغم  رد  هک  ار  شردارب  نیمز ، قرشم  رد  نمؤم  مالسلا  هیلع  مئاق  راگزور  رد  »

: دومرف زین  و 

زا ترـضح  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد  یم  شیازفا  ار  ام  نایعیـش  ییانیب  ییاونـش و  تردـق  دـنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  »
هک یلاح  رد  دننیب  یم  ار  وا  دنونـش و  یم  ار  وا  نخـس  نانآ  دیوگ و  یم  نخـس  دوخ  نایعیـش  اب  گنـسرف ) راهچ   ) دیرب کی  هلـصاف 

.دراد (4) رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ترضح 

میمـصت زکرم  تموکح و  سیئر  ناونع  هب  مدرم  لاوحا  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یهاگآ  نازیم  هرابرد  و 
: هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  یهدنامرف ، يریگ و 

(5) .دنهد » شرازگ  شا  هناخ  ياهراوید  ادابم  هک  دراد  نآ  میب  دیوگب ، ینخس  شدوخ  هناخ  رد  یسک  رگا  »

رت هتفرـشیپ  تروص  هب  لئاسو  نیمه  ایآ  هک  تسین  نشور  یلو  تسا  رتناسآ  تایاور  نیا  كرد  یطابترا  هتفرـشیپ  لیاسو  هب  هجوت  اب 
.دش دهاوخ  يزورما  لئاسو  نیزگیاج  دراد  يرتشیب  یگدیچیپ  هک  يرگید  متسیس  ای  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب 

ص 326. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
.دشاب هتشاد  مه  زاجعا  هب  هراشا  روکذم  تایاور  هک  تسا  نکمم  هتبلا  - . 2

ص 391. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 3
ص 336. ج52 ، راونالاراحب ، - . 4
ص 390. ج52 ، راونالاراحب ، - . 5
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تموکح ياه  یگژیو 

هراشا

.دش هتفگ  نخس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  ياهدرواتـسد  اه و  همانرب  فادها ، هرابرد  لبق  ياه  شخب  رد 
اهنآ یفرعم  نارازگراک و  شور  تموکح و  تدم  نآ ، زکرم  تموکح و  ورملق  دـننام  تموکح  ياه  یگژیو  زا  یخرب  هب  نایاپ  رد 

.میزادرپ یم  تموکح ، گرزب  ربهر  هریس  زین  و 

نآ زکرم  تموکح و  ورملق 

تیرشب همه  دوعوم  وا  هک  اریز  تسا  یناهج  یتموکح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  هک  تسین  يدیدرت 
رـسارس دـیآ  دوجو  هب  وا  تموکح  هیاس  رد  اه  یبوخ  اه و  ییابیز  زا  هچنآ  نیارباـنب  .تساـه  ناـسنا  همه  ياـهوزرآ  شخب  ققحت  و 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاههورگ  هب  هک  تسا  نآ  دهاش  ناوارف ، تایاور  هک  تسا  یتقیقح  نیا  .تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  نیمز 

نامه دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تسا ، نینچ  نآ  نومضم  هک  يرایسب  تایاور  .فلا 
دوجو یلیلد  چـیه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  یکاـخ  هرک  رـساترس  ضرـالا ) « ) نیمز  » هملک .دـشاب (1)  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ 

.دنک دودحم  نیمز  زا  یشخب  هب  ار  نآ  ینعم  هک  درادن 

یگدرتسگ و هک  تسا  هداد  ربخ  ناهج  فلتخم  قطانم  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  ّطلـست  زا  هک  یتاـیاور  .ب 
اهرهـش و زا  ندرب  مان  هک  دوش  یم  مولعم  دراد و  ناهج  یمامت  رب  ترـضح  نآ  هطلـس  زا  تیاکح  قطانم ، نآ  تیمها  یگدـنکارپ و 

.تسا هدیدرگ  هظحالم  زین  نامز  نآ  رد  تایاور  نابطاخم  كرد  نازیم  هدوب و  لاثم  هنومن و  باب  زا  تایاور  رد  اهروشک 

ماما هک  یقطانم  ناونع  هب  رزخ  هاش و  لباک  هینطنطسق ، دنه ، دنس ، كرت ، ملید ، ياههوک  ای  ملید  نیچ ، مور ، زا  فلتخم  تایاور  رد 
.تسا (2) هدش  هدرب  مان  درک  دهاوخ  حتف  ار  اهنآ  دش و  دهاوخ  طلسم  اهنآ  رب  يدهم 

هدش یم  هتفگ  ام ، نامز  هب  تبـسن  يرت  هدرتسگ  رایـسب  ياه  شخب  رب  هدش  دای  قطانم  مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  هک  تسا  ینتفگ 
اکیرمآ هراق  یتح  اپورا و  همه  لماش  مور »  » لاثم يارب  .تسا 

ح 1 و 7. باب 24 ، ح 4 و  باب 25 ، نیدلا ، لامک  - . 1
.یسربط جاجتحا  ینامعن و  هبیغلا  ك.ر : - . 2
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هدوب لماش  ار  زورما  ناتـسکاپ  دنه ،»  » هک هنوگنامه  دوش  یم  زین  نپاژ  لماش  هک  هدوب  ایـسآ  قرـش  همه  نیچ  زا  دارم  هدیدرگ و  یم 
.تسا

حتف عقاو  رد  هدش و  یم  دای  نآ  زا  قطانم  اهرهش و  نیرت  مواقم  ناونع  هب  زور  نآ  ناهج  رد  هک  تسا  لوبناتسا  نامه  هینطنطسق  رهش 
.تسا هدوب  اپورا  هراق  هب  دورو  یلصا  ياههار  زا  یکی  هک  اریز  هدش  یم  هدرمش  گرزب  تیقفوم  يزوریپ و  کی  نآ 

یناهج یگدرتسگ  زا  تیاکح  ناهج  مهم  ساّسح و  قطاـنم  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  ّطلـست  هکنیا  هصـالخ 
.دراد ترضح  نآ  ییاورنامرف 

ترضح تموکح  ندوب  یناهج  زا  ینشور  هب  هک  تسا  تسد  رد  يددعتم  تایاور  مّود ، هتـسد  لوا و  هتـسد  تایاور  زا  هتـشذگ  .ج 
.دهد یم  ربخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ینخس  رد 

رب  ) ار دوخ  نامرف  ناشیا  تسد  هب  منادرگ و  یم  زوریپ  اه  نیئآ  همه  رب  هناگ ) هدزاود  ناـیاوشیپ   ) اـهنآ تسد  هب  ار  دوخ  نید  نم  »... 
كاپ منانمـشد  زا  ار  نیمز  رـسارس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  اهنآ  نیرخآ  مایق )  ) هب تخاـس و  مهاوخ  هریچ  همه )

(1) ...دنادرگ » مهاوخ  اورنامرف  نیمز  برغم  قرشم و  رب  ار  وا  درک و  مهاوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

...َنوُکِرْشُْملا (2)؛ َهِرَکَْول  ِهِّلُک َو  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَنید  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُرِهْظی  َبِْرغَْملاَو َو  َقِرْشَْملا  ُهَناْطلُس  ُُغْلبی  ...اّنِم  ُِمئاْقلَا  »

تفرگ و دهاوخ  ارف  ار  ملاع )  ) برغم قرـشم و  وا  ییاورنامرف  هک ) تسا  یـسک  وا   ) ...تسا ربمایپ ) نادـناخ   ) ام زا  مالـسلا  هیلع  مئاق 
« .دیاین شوخ  ار  ناکرشم  هچ  رگا  دهد  یم  هبلغ  نایدا  همه  رب  ار  دوخ  نید  وا  تسد  هب  دنوادخ 

تعـسو نامز  نآ  رد  هک  تسا  هفوک  یخیرات  رهـش  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  زکرم  اـما  و 
رد هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  لماش  تسا  هفوک  يرتمولیک  دنچ  رد  هک  ار  فجن  رهش  هک  يا  هنوگ  هب  تفای  دهاوخ  يدایز 

.تسا هدش  هدرب  مان  تموکح  زکرم  ناونع  هب  فجن  رگید  یضعب  رد  هفوک و  تایاور ، یضعب 

ص 477. ح 4 ، باب 23 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 1
ص 603. ح 16 ، ج1 ، نیدلا ، لامک  - . 2
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: دومرف ینالوط  یتیاور  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

( گرزب  ) دجـسم وا  تواضق  لحم  دوب و  دهاوخ  هفوک  رهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح   ) وا تموکح  زکرم  »
(1) .هفوک »

هیلع یلع  ترـضح  يرادمامز  لحم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هّجوت  دروم  نامزرید ، زا  هفوک  رهـش  تسا  ینتفگ 
زامن و نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  مالسا  ناهج  فورعم  دجـسم  راهچ  زا  یکی  نآ  روهـشم  دجـسم  تسا و  هدوب  مالـسلا 

هدیـسر تداهـش  هب  دجـسم  نامه  بارحم  رد  تیاـهن  رد  تسا و  هتخادرپ  یم  تواـضق  رما  هب  نآ  رد  زین  تسا و  هدـناوخ  یم  هبطخ 
.تسا

تموکح تدم 

تّجح نیرخآ  روهظ  اب  ناهج  تشاذگ ، رس  تشپ  ار  متس  ملظ و  تیمکاح  زا  ینالوط  رایسب  هرود  کی  تیرـشب  ملاع  هکنیا  زا  سپ 
یمتح هدعو  نیا  تفرگ و  دهاوخ  رارق  ناکین  نامکاح و  تسد  هب  تموکح  تفر و  دهاوخ  اه  یبوخ  تیمکاح  يوس  هب  راگدرورپ 

.تسا دنوادخ 

تفای و دهاوخ  همادا  ایند  رمع  نایاپ  ات  دوش  یم  زاغآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ییاورنامرف  اب  هک  نابوخ  تموکح 
.دش دهاوخن  رارکت  نیملاظ  ملظ و  راگزور  رگید 

ياوشیپ نیرخآ  تیمکاح  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  دش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  ینخـس  رد 
: دیازفا یم  نایاپ  رد  دهد و  یم  تراشب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  ار  موصعم 

، تمایق ات  هتـسویپ  دیـشخب و  مهاوخ  ماود  ار  وا  تلود  دیـسر ) تموکح  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  هکنآ  زا  سپ  »)
(2) .درک » مهاوخ  تسد  هب  تسد  دوخ  ناتسودو  ءایلوا  تسد  رد  ار  نیمز ) تیمکاح  و   ) راگزور

نارگید يارب  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یتلود  درک ، دهاوخ  اپرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  يا  هنالداع  ماظن  نیاربانب 
دهاوخ رـسب  یهلا  تیمکاح  ریز  رد  رـسارس  هک  دش  دهاوخ  عورـش  رـشب  تایح  زا  يدیدج  خیرات  تقیقح  رد  دوب و  دهاوخن  یتلود 

.دُرب

ص 11. ج 53 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 477. ح 4 ، باب 23 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - . 2

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 219 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_181_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6549/AKS BARNAMEH/#content_note_181_2
http://www.ghaemiyeh.com


182 ص :

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ات دـنوش  یم  مکاح  ام ، تموکح  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یتلود  بحاـص  نادـناخ  چـیه  تساـه و  تلود  نیرخآ  اـم  تلود  »
یم لمع  هنوگنیمه  میدـش  یم  مکاح  مه  اـم  رگا  دـنیوگن ، دـندید  ار  اـم  ینارمکح  هویـش  دـش و ) اـپ  رب  تیب  لـها  تموکح   ) یتقو

(1) .میدرک »

تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صخـش  تموکح  تّدم  زا  ادج  روهظ ، زا  سپ  یهلا  ماظن  رارمتـسا  تّدم  نیاربانب 
.تسب دهاوخ  ورف  ناهج  زا  مشچ  ماجنارس  هدوب و  مکاح  ار  دوخ  رمع  هدنامیقاب  ترضح  نآ  تایاور  قباطم  هک 

قطانم همه  رد  تلادع  رارقتـسا  یناهج و  لوحت  ناکما  هک  دـشاب  يردـق  هب  دـیاب  ترـضح  نآ  تموکح  تدـم  هک  تسین  يدـیدرت 
هب دـیاب  تسین و  ینز  هنامگ  نیمخت و  لـباق  تسا ، یـسرتسد  لـباق  لاـس  دـنچ  رد  فدـه  نیا  هکنیا  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ملاـع 
نآ يارب  یبـیغ  ددـم  قیفوت و  یهلا و  ربـهر  نآ  ياـه  تیلباـق  هب  هجوت  اـب  هتبلا  .درک  عوجر  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  تاـیاور 
رد اه  ییابیز  اه و  شزرا  تیمکاح  نتفریذپ  يارب  یناهج  یگدامآ  تسوا و  رایتخا  رد  هک  يا  هتسیاش  نارای  باحصا و  ترـضح و 
هک ینایرج  دوش و  ماجنا  هاتوک  ًاتبسن  ینامز  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  تلاسر  هک  تسا  نکمم  روهظ ، نامز 

.دتفا قافتا  لاس  زا 10  رتمک  رد  تسا  هدوب  ناوتان  نآ  داجیا  زا  يدامتم  نورق  لوط  رد  تیرشب 

اهنآ زا  یضعب  .تسا  نوگانوگ  رایسب  دنک  یم  نایب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  تدم  هک  یتایاور 
مه تیاور  دنچ  .تسا  هدرک  نایب  لاس  رگید 8 و 9 و 10  یخرب  لاس و  اهنآ 7  زا  يدادعت  لاس و  ار 5  ترضح  نآ  تموکح  تدم 

.تسا (2) هدرمش  رب  لاس  لاس و 309  هرخالاب 40  هام و  دنچ  لاس و  ار 19  تموکح  تدم 

يراک تایاور  نیا  نایم  زا  تموکح  یعقاو  تدـم  ندرک  ادـیپ  تسین  نشور  تایاور ، رد  فـالتخا  همه  نیا  ّتلع  هکنیا  زا  هتـشذگ 
.دنا (3) هدرک  باختنا  ار  رظن  نیا  لاس ، تایاور 7  ترهش  یناوارف و  هب  هجوت  اب  هعیش  ياملع  زا  یضعب  اما  .تسا  راوشد 

ص 472. ح 493 ، لصف 8 ، یسوط ، هبیغلا  - . 1
ص175-173 یـسبط ، نیدلا  مجن  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  باتک  هب  تایاور  زا  یهاگآ  يارب  - . 2

.دوش عوجر 
.ردص دمحمدیس  روهظلادعبام ، خیرات  ص239 ؛ ردص ، نیدلاردصدیس  يدهملا ،» : » ك.ر - . 3
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تموکح ياهلاس  زا  لاس  ره  یلو  تسا  لاس  فیرشلا 7  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  تدم  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  و 
: تسا هدمآ  تایاور  یضعب  رد  زین  بلطم  نیا  هک  تسام  ياهلاس  زا  لاس  هزادنا 10  هب  ترضح 

یم ماما  دنک و  یم  لاؤس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  تدم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار 
: دیامرف

« .تسامـش راگزور  ياهلاس  زا  لاس  ربارب 70  هک  دنک  یم  تموکح  لاس  تفه  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  »)
(1)

: دیامرف یم  یسلجم ; موحرم 

مامت هب  تایاور  یخرب  درک : هیجوت  ریز  ياه  لامتحا  هب  دـیاب  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  تدـم  هراـبرد  هک  یتاـیاور  »
نآ اب  ام  هک  تسا  ییاهزور  اه و  لاس  قباـطم  یـضعب  .تموکح  رارقتـسا و  تاـبث و  تدـم  رب  یخرب  دراد و  هراـشا  تموکح  تدـم 

« .تسا هاگآ  بلطم  تقیقح  هب  دنوادخ  دشاب و  یم  ینالوط  هک  تسا  ترضح  راگزور  ياههام  اه و  لاس  قباطم  یضعب  مییانـشآ و 
(2)

ماما یتموکح  هریس 

تموکح ياه  هصخـشم  زا  دوخ  نیا  هک  دراد  صوصخم  يا  هویـش  دوخ  تیریدـم  فلتخم  ياه  شخب  تموکح و  رد  یمکاـح  ره 
دتم شور و  دوخ  یناهج  ماظن  ریبدت  رد  دریگ  تسد  هب  ار  ناهج  تموکح  یتقو  زین  مالسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  دوعوم و  ماما  .تسوا 

تیمها تهج  هب  یلو  دـش  هراشا  ترـضح  نآ  درکلمع  هویـش  زا  ییاـه  هشوگ  هب  هتـشذگ  ثحاـبم  نمـض  رد  هچرگ  .دراد  یّـصاخ 
مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  مرکا و  ربمایپ  نانخس  لالز  رد  میزادرپب و  نآ  هب  ّلقتـسم  هنوگ  هب  لاجم  نیا  رد  تسا  بسانم  عوضوم 

.میسانشب رتشیب  رتهب و  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یتموکح  هویش 

نآ تسا و  هداد  تسد  هب  راوگرزب  نآ  هریـس  زا  یّلک  ریوـصت  کـی  تاـیاور ، هک  تسا  نیا  دوـش  دـیکأت  نآ  رب  دـیاب  ادـتبا  رد  هچنآ 
ربمایپ هک  هنوگنآ  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  شور  هریس و  نامه  يدهم  ماما  هریـس  هکنیا  زا  تسترابع 

رد يرشب  تیلهاج  اب  دوخ  نامز  رد 

ص 474. ح 497 ، لصف 8 ، یسوط ، هبیغلا  - . 1
ص 280. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 2
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لجع يدهم  ترضح  درک ، مکاح  دوخ  طیحم  رب  ار  تسا  ترخآ  ایند و  تداعس  نماض  هک  بان  مالسا  درک و  هزرابم  نآ  داعبا  همه 
درک و دـهاوخ  دروـخ  رب  تسا  میدـق  تیلهاـج  زا  رتکاـندرد  هک  دـیدج  تیلهاـج  اـب  دوـخ  روـهظ  اـب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

.درک دهاوخ  انب  نردم ، تیلهاج  ياه  هناریو  رب  ار  یهلا  یمالسا و  ياهشزرا 

: دومرف دش ، لاؤس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هریس  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوُسَر  َمَدَـه  اـمَک  ُهَْلبَق  َناـک  اـم  ُمِدـْهی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوُـسَر  َعَنَـص  اـمَک  ُعَنْـصی  »
.ًادیدَج (1) َمالْسِْالا  ُِفنأَتْسیَو  هِیلِهاْجلاَْرمَا 

تیلهاج شور  زا  هچنآ  ربمایپ  هک  هنوگنامه  و )  ) درک دهاوخ  لمع  مالـسا  ربمایپ  دـننام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما 
ون زا  ار  مالـسا  تخاس و  دهاوخ  دوبان  ار  دوخ  روهظ  زا  شیپ  یلهاج  ياهـشور  هنوگنیمه  درب ، نایم  زا  دوب  موسرم ) مدرم  نایم  رد  )

« .درک دهاوخ  يزیر  یپ 

ارجا و هویش  رد  یتارییغت  بجوم  توافتم ، ینامز  طیارش  هتبلا  .تسوا  تیمکاح  نامز  رد  مالسلا  هیلع  دوعوم  ماما  یّلک  تسایس  نیا 
.میزادرپ یم  اهنآ  هب  هناگادج  ياه  شخب  رد  ام  هدیدرگ و  حرطم  تایاور  رد  هک  دوش  یم  يراد  تموکح 

یتازرابم يداهج و  هریس 

ار ناگمه  دنیچ و  یم  رب  نیمز  هرتسگ  زا  ار  كرش  رفک و  طاسب  دوخ  یناهج  بالقنا  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 
.دنک یم  توعد  مالسا  سدقم  نید  هب 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2) .دهد » یم  رارق  نم  تعیرش  نیئآ و  رب  ار  مدرم  تسا و  نم  هویش  فیرشلا [  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   [ وا هویش  »

تّجح ناهج ، مدرم  رب  تهج  ره  زا  هدیدرگ و  یفرعم  راکـشآ ، يا  هنوگ  هب  قح  هک  دـنک  یم  روهظ  یطیارـش  رد  ترـضح  نآ  هتبلا 
.تسا هدش  مامت 

زا ار  هدـشن  فیرحت  یعقاو و  لیجنا  تاروت و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تایاور ، زا  یخرب  قبط  لاح  نیا  اـب 
جاجتحا ناهج  نایحیسم  نایدوهی و  اب  اهنآ  هلیسو  هب  دروآ و  یم  نوریب  هیکاطنا  رد  يراغ 

ص 236. ح 13 ، باب 13 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 1
ص 122. ح 6 ، باب 39 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - . 2
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یم رتشیب  مالـسا  هب  ار  نوگانوگ  ياه  ّتلم  شیارگ  هک  هچنآ  ناـیم  نیا  رد  .دنوش (1)  یم  ناملـسم  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  دنک  یم 
هناشن ددرگ و  یم  يرای  یبیغ  ياهدادما  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  دننیب  یم  اراکـشآ  ناگمه  هک  تسا  نآ  دـنک 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مچرپ  ریشمش و  هرز و  مالسلا و  هیلع  نامیلس  رتشگنا  مالسلا و  هیلع  یسوم  ياصع  نوچمه  ناربمایپ  ياه 
رد هک  تسا  نشور  .تسا  هدرک  مایق  یناهج  تلادع  يرارقرب  ادخ و  ناربمایپ  فادها  ققحت  يارب  دراد (2) و  هارمه  ار  ملس  هلآ و  و 

یّلک هب  هک  دـننام  یم  یقاـب  لـطاب  ههبج  رد  یناـسک  اـهنت  تسا ، هدـش  هضرع  ناـیناهج  رب  اراکـشآ  تقیقح  قح و  هک  يرتسب  نینچ 
مزال دنز و  یمن  رس  اهنآ  زا  ملظ  یهابت و  داسف و  زج  هک  دنتـسه  اهنامه  نانیا  دنـشاب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یهلا  یناسنا و  تیوه 

اب هدـمآرب و  ماین  زا  يودـهم  تلادـع  هدـنرب  ریـشمش  هک  تساجنیا  .ددرگ  كاپ  ناـنآ  دوجو  ثول  زا  يودـهم  تلود  تحاـس  تسا 
هللا یلص  ربمایپ  شور  هویـش و  نیا  .دراذگ  یمن  یقاب  ار  اهنآ  زا  یـسک  دیآ و  یم  دورف  جوجل  ناراکمتـس  رکیپ  رب  تلوص  تردق و 

.تسا (3) هدوب  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و 

ماما ییاضق  هریس 

متـسیس کی  هب  زاین  دوخ  تلاـسر  ماـجنا  يارب  تسا ، هدـش  هریخذ  نیمز  ماـمت  رد  تلادـع  رارقتـسا  يارب  رظتنم  دوعوم  هک  اـجنآ  زا 
اب دـنک و  یم  لـمع  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  شراوگرزب  ّدـج  هویـش  هب  شخب  نیا  رد  ترـضح  نآ  نیارباـنب  دراد  مکحتـسم  ییاـضق 
رب نآ  بحاص  هب  هتفرگ و  دشاب ، اجک  ره  رد  ار  قح  تسا و  نامدرم  هدش  لامیاپ  قوقح  ندروآ  تسدب  لابند  هب  تردـق  تیّدـج و 

.دنادرگ یم 

دنم هرهب  وا  لدع  تکرب  زا  دندرگ و  رب  ناگدرم  هک  دننک  یم  وزرآ  ناگدنز  تایاور ، قباطم  هک  دنک  یم  راتفر  تلادـع  هب  نانچ  و 
.دنوش (4)

ترضح دننام  تواضق  ماقم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  تسا  نآ  رگنایب  تایاور  زا  یـشخب  هک  تسا  ینتفگ 
هب دانتسا  اب  هن  دنک و  یم  مکح  دراد  هک  یهلا  ملع  اب  اهنآ  دننام  دنک و  یم  لمع  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نامیلس 

.هاوگ دهاش و 

صص 251-249. نتفلا ، هب  ك.ر : - . 1
.494 صص 439 -  ج 3 ، هادهلا ، تابثا  هب  ك.ر  - . 2

ص 450. ج 3 ، هادهلا ، تابثا  - . 3
ص 99. نتفلا ، - . 4
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دنک » یمن  بلط  هاوگ  دهاش و  ینعی ) ، ) دنک یم  يرواد  مالسلا  امهیلع  نامیلس  دواد و  دننام  دنک  مایق  دمحم  لآ  مئاق  یتقو  »

ناهاوگ رب  یتقو  هک  یلاح  رد  دوش  یم  اپ  رب  یقیقح  تلادع  یهلا ، ملع  رب  دامتعا  ببس  هب  هک  تسا  نآ  يرواد  هنوگنیا  زار  دیاش  و 
هابتـشا لامتحا  دنتـسه و  اهناسنا  نایم  زا  نادـهاش  لاـح  ره  هب  اریز  دوش  یم  مکاـح  يرهاـظ  تلادـع  دوش ، یم  هیکت  اـهنآ  نخـس  و 

.تسه

ناوت یم  یلو  تسا  يراوشد  راک  هدـش  هتفگ  هویـش  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  تواـضق  یگنوگچ  ِكرد  هتبلا 
.تسا راگزاس  ترضح  نآ  راگزور  عاضوا  اب  هویش  نیا  هک  دیمهف 

مالسلا هیلع  ماما  یتیریدم  هریس 

ناماس هب  ّتلم  تلود و  راک  دنشاب ، هتسیاش  يدارفا  یتموکح  نالوئسم  یتقو  .دنتسه  نآ  نارازگراک  تموکح ، مهم  ناکرا  زا  یکی 
.دوب دهاوخ  رت  ناسآ  تموکح ، فادها  هب  یبای  تسد  دیسر و  دهاوخ 

نایم زا  ار  ینامکاح  ملاع ، نوگانوگ  قطانم  يارب  یناهج ، تموکح  سیئر  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 
تین و رد  یکاپ  دّـهعت و  تیریدـم ، شناد  لیبق  زا  یمالـسا  مکاح  کی  ياه  یگژیو  مامت  اهنآ  دـنیزگ ، یم  رب  دوخ  ناروای  نیرتهب 

ياورنامرف ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  صخـش  لاح  نیا  اـب  .دنتـسه  اراد  ار  يریگ  میمـصت  رد  تعاجـش  لـمع و 
راک یـشوپ  مشچ  نودـب  ّتقد و  تّدـش و  اب  دراد و  رظن  ریز  ار  نامکاح  درکلمع  موادـم  تروص  هب  ملاع  تیریدـم  زکرم  گرزب و 

هتفرگ هدـیدان  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تموکح  زا  شیپ  هک  ّمهم  یگژیو  نیا  .دـنک  یم  یـسر  باسح  ار  اـهنآ 
.تسا هدیدرگ  نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  تمالع  زا  یکی  ناونع  هب  تایاور  رد  تسا  هدش 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نیکاسَْملِاب (2)؛ ًامیحَر  ِلاْملِاب  ًاداوَج  ِلاّمُْعلا  یَلَع  ًادیدَش  َنوُکی  ْنَا  يدْهَْملا  ُهَمالَع  »

ص 447. ج 3 ، هادهلا ، تابثا  - . 1
ص 246. ح 152 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - . 2
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دراد و يا  هدنـشخب  تسد  .تسا  قیقد ) و   ) دـیدش دوخ  نارازگراک  اب  هک  تسا  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تمالع 
« .تسا نابرهم  نانیکسم  هب  تبسن 

ماما يداصتقا  هریس 

هدیدنـسپ شور  نامه  نیا  دراد و  رارق  تاواسم  يانبم  رب  تموکح  یلام  روما  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  شور 
تفاـی و رییغت  هویـش  نیا  وا ، زا  سپ  تسا و  هتـشاد  دوجو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  ناـمز  رد  هک  تسا  يا 

یمالسا هعماج  رد  یتاقبط  هلصاف  شیادیپ  ببـس  تفرگ و  ار  نآ  ياج  دارفا ، هب  باسح  یب  ياه  تخادرپ  يارب  ینیغورد  ياهرایعم 
لاوما تخادرپ  رد  يربارب  ماظن  هب  دوخ  تفالخ  تدـم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  هچرگا  دـش و  زور  نآ 

راک هب  يدرف ، حلاصم  قبط  رب  دوخ و  یـصخش  کلم  دننام  ار  ناناملـسم  لاوما  هیما  ینب  ناشیا  زا  سپ  یلو  دندوب  دنب  ياپ  نیملـسم 
اه تورث  زا  نآ  ریغ  ای  يزرواشک  ياه  نیمز  اهنآ  .دندرک  یم  مکحم  ار  دوخ  عورـشمان  تموکح  ياه  هیاپ  هار  نیا  زا  دـندرب و  یم 

دوب هدیدرگ  جیار  هیما  ینب  نارود  موس و  هفیلخ  نامز  رد  هژیو  هب  هک  راک  نیا  دندیـشخب و  یم  دوخ  ناکیدزن  هب  ار  یمومع  لاوما  و 
.درک ادیپ  یمسر  یتلاح 

هک یمومع  یتورث  ناونع  هب  ار  مدرم  ِلاملا  تیب  تسا ، يرگداد  تلادـع و  رهظم  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما 
ششخب دشاب و  هتشادن  هار  نآ  رد  یهاوخ  زایتما  ضیعبت و  هنوگ  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دهد  یم  رارق  دنتسه  کیرـش  نآ  رد  ناگمه 

.دشاب عونمم  یّلک  هب  اه  نیمز  اه و  تورث 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ِعئاطَقالَف (1)؛ ُِعئاطَْقلا  تَّلَحَمْضا  انُِمئاق  َماق  اِذا  »... 

زا دنا ) هدرک  راذگاو  ای  هروآ و  رد  دوخ  تیکلام  رد  روج  ماکح  نارادـمامز و  هک  ییاه  نیمز   ) عیاطق دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  ینامز 
« .دوب دهاوخن  نایم  رد  یعیاطق  رگید  هک  يروط  هب  دور  یم  نیب 

مامت یگدـنز  يارب  لوقعم  یهافر  داجیا  يّدام و  ياهزاین  عفر  ياتـسار  رد  هک  تسا  نآ  ماما  یلام  هویـش  ياـه  هصخاـش  زا  رگید  و 
بلط وا  زا  هک  يدنمزاین  ره  وا  تموکح  رد  دـشخب و  یم  مدرم  هب  یناوارف  لاوما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  دارفا ،

.دنک یم  تفایرد  يدایز  لاوما  دنک ، یم 

ص 309. ج 52 ، راونالاراحب ، - . 1
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ًاْوثَح (1)؛ َلاْملا  اُوثْحی  َوُهَف  »... 

« .دشخب یم  یناوارف  هب  ار  لاوما  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ) وا

زاین یب  اب  ترـضح  نآ  .تسا  نابوخ  ماما  گرزب  فدـه  هک  تسا  یعاـمتجا  يدرف و  حالـصا  ياـه  هنیمز  داـجیا  يارب  هویـش  نیا  و 
شخب رد  هک  تسا  راـگدرورپ  تداـبع  تعاـط و  هب  دارفا  نتخادرپ  يارب  بساـنم  هنیمز  داـجیا  یپ  رد  يّداـم ، تهج  زا  مدرم  ندرک 

.میتفگ نخس  نآ  هرابرد  لیصفت  هب  تموکح  فادها 

ماما یصخش  هریس 

هنومن یمالـسا  مکاح  کی  رگنایامن  مدرم ، اب  طابترا  رد  زین  یـصخش و  راتفر  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  هریس 
يارب یهاگیاج  هن  لاـمک و  ياـه  هلق  هب  اـه  نآ  ندـیناسر  مدرم و  هب  تمدـخ  يارب  تسا  يا  هلیـسو  وا  هاـگن  رد  تموکح  هک  تسا 

! ادخ ناگدنب  ندیشک  رامثتسا  هب  يرگمتس و  يزودنارز و 

نینمؤملاریما ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تموکح  روآ  دای  ییامرفمکح  یـسرک  رد  ناحلاص  ماـما  نآ  هک  یتسار  هب 
هب حطس  نیرت  نییاپ  رد  دوخ  یصخش  یگدنز  رد  تسوا  رایتخا  رد  اه  تورث  لاوما و  همه  هکنآ  دوجو  اب  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دنک یم  تعانق  اه  نیرتمک  هب  درب و  یم  رس 

: تسا هدومرف  وا  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دننامه یلو [ تسا  يرـشب  هعماج  ربهر  مکاح و  هچرگا   [ هک ددـنب  یم  دـهع  دوخ  اب  فیرـشلا [  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم   [ ماما »
(2) .دنک » تعانق  مک  هب  ...دوش و  راوس  اهنآ  بکرم  نوچمه  یبکرم  رب  دشوپب و  نانآ  دننام  دور و  هار  دوخ  تیعر 

هللا لجع  يدـهم  تشاد و  هنوگربمایپ  يدـهز  نآ  شـشوپ  كاروخ و  اـیند و  یگدـنز  رد  دوب و  نینچ  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.درک دهاوخ  ادتقا  ترضح  نآ  هب  نادیم  نیا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ح 143. ص 232 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - . 1
ص 581. ح 4 ، باب 11 ، لصف 6 ، رثالا ، بختنم  - . 2
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189 ص :

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِِهتَریِسب (1)؛ َراس  ِیلَع َو  َساِبل  َسَِبل  َماق  اِذا  انَِمئاق  َّنِا  »

« .دریگ یم  شیپ  ار  وا  شور  دنک و  یم  رب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سابل  دنک  مایق  ام  مئاق  یتقو 

يا هنوگ  هب  دهاوخ  یم  ار  اهنآ  یتحار  شیاسآ و  تسا و  نابرهم  يردپ  نوچ  تما  اب  تسا ، قیقد  ریگ و  تخـس  دوخ  هرابرد  هک  وا 
: تسا هدش  فیصوت  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تیاور  رد  هک 

داّنلا (2)؛ هیِهاّدلا  ِیف  َدابِْعلا  ُعَْزفَم  ریغَّصلاَِدلَْولِاب  ِهَّرَبلا  ُّمُألاَو  قیقَّشلا  ُخالاَو  قیفَّشلا  ُِدلاولاَو  قیفّرلا  ُسینالا  مامِْالَا ، »

تسا و لاسدرخ  دـنزرف  هب  تبـسن  زوسلد  ردام  تسا و  ردارب ) ناـبیتشپ  هک   ) ینت ردارب  ناـبرهم و  ردـپ  نآ  هارمه و  مدـمه  نآ  ماـما 
« .كانلوه هعقاو  رد  ناگدنب  هاگهانپ 

.دنناد یم  دوخ  هاگهانپ  ار  وا  همه  هک  تسا  کیدزن  یمیمص و  تما  اب  نانچ  وا  يرآ 

: تسا هدومرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هرابرد  هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  ربمایپ  زا 

(3) .دنوش » یم  هدنهانپ  دوخ  هکلم  هب  اهروبنز  هک  هنوگ  نآ  دنرب  یم  هانپ  وا  هب  شتّما  »

لیلد نیمه  هب  .دـنک  یم  یگدـنز  اـهنآ  دـننام  اـهنآ و  نیب  رد  هدـش و  هدـیزگرب  مدرم  ناـیم  زا  هک  تسا  يربـهر  لـماک  قادـصم  وا 
رد دریگ و  یم  راک  هب  اهنآ  لاح  يدوبهب  يارب  ار  دوخ  تّمه  مامت  دناد و  یم  ار  نآ  نامرد  دسانش و  یم  یبوخ  هب  ار  اهنآ  ياهدرد 
هب لد  لیلد  مادـک  هب  دـسرن و  ّتینما  شمارآ و  هب  وا  رانک  رد  تّما  ارچ  تروص  نیا  رد  .دـشیدنا  یم  یهلا  تیاضر  هب  اـهنت  هار  نیا 

!؟ دراپسب وا  ریغ 

یمومع تّیلوبقم 

اه هعومجم  هرادا  رد  هک  يرایـسب  ياه  فعـض  رطاـخ  هب  یلو  تسا  هدوب  مومع  تیاـضر  بلج  اـه  تموکح  ياـه  هغدـغد  زا  یکی 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  یـساسا  ياه  یگژیو  زا  .تسا  هدشن  لصاح  یتیاضر  نینچ  هتـشاد  دوجو 

دارفا و همه  لوبق  دروم  هک  تسا  نیمه 

ص 348. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ص 225. ح 1 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 2

ص 598. ح 2 ، باب 7 ، لصف 7 ، رثالا ، بختنم  - . 3
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190 ص :

رتسگ لدـع  ياورنامرف  یهلا و  تموکح  نآ  هب  تبـسن  زین  نامـسآ  ناـنکاس  هک  نیمز  لـها  همه  اـهنت  هن  تسا و  يرـشب  تاـعامتجا 
.دنراد لماک  تیاضر 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

.دنتسه و یـضار  وا ) تموکح  و   ) وا زا  نیمز  نامـسآ و  لها  ...فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هب  مهد  یم  تراشب  ار  امـش  »
نایناهج همه  يارب  هکنآ  لاح  دشاب و  یـضاران  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تیمکاح  زا  یـسک  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
ترـضح نآ  یهلا  تموکح  هیاـس  رد  اـهنت  يونعم  يداـم و  ياـه  هبنج  همه  رد  وا  تداعـس  رـشب و  رما  حالـص  هک  دوـش  یم  نشور 

(1) .تسا »

: میروایب ماتخ  نسُح  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هنادواج  مالک  شخب  نیا  نایاپ  رد  تساجب 

دوخ ياه  هناشن  هلیسو  هب  دنک و  یم  ظفح  ار  وا  نارای  دنک و  یم  دییأت  دوخ  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  ار ) يدهم  ماما   ) ار وا  دنوادخ  »... 
نیمز دنورگ و  یم  وا  هب  هارکا  هب  ای  تبغر  لیم و  اب  همه )  ) هک يا  هنوگ  هب  دنادرگ  یم  زوریپ  نیمز  لها  رب  ار  وا  دـنک و  یم  شیرای 

یم نامیا  هکنآ  زج  دنام  یمن  يرفاک  هکنیا  ات  دـنروآ  یم  نامیا  وا  هب  اهرهـش  .دـنک  یم  رپ  لیلد  ییانـشور و  زا  داد و  لدـع و  زا  ار 
ياه تکرب  نیمز  دـننک و  یم  یتشآ  مه  اب  ناگدـنرد  وا  تموکح  رد  ددرگ و  یم  وکین  هکنآ  زج  دـنام  یمن  يراـک  تشز  دروآ و 
لاح اشوخ  سپ  ...ددرگ  یم  راکـشآ  وا  يارب  نیمز ) ي   ) اه جنگ  دراب و  یم  ورف  ار  دوخ  تاریخ  نامـسآ  دزیر و  یم  نوریب  ار  دوخ 

(2) .دونشب » ار  وا  نخس  دنیبب و  ار  وا  راگزور  هکنآ 

ص 81. ج 51 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 524. ج 3 ، هادهلا ، تابثا  - . 2
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191 ص :

سرد هصالخ 

.دوب دهاوخ  رشب ، يرطف  یعقاو و  ياه  زاین  لیصا و  فادها  اب  قباطم  يودهم  تموکح  ياهدرواتسد   o

یتمالـس یلدـمه ، داحتا و  نامیا ، قالخا و  دـشر  ریگارف ، تلادـع  زا : دـنا  تراـبع  ترـضح  یتموکح  ياهدرواتـسد  نیرت  مهم   o
.مالسا یناهج  تیمکاح  رفک و  يدوبان  ملع و  دشر  یمومع ، ّتینما  رقف ، عفر   تاکرب ، ینوزف  هعماج ، یحور  یمسج و 

.دشاب یم  یناهج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  ورملق ، رظن  زا   o

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تفالخ  ّرقم  هفوک  رهش  يودهم ، یناهج  تموکح  زکرم   o

ینـالوط يردـق  هب  ترـضح  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هـچنآ  تـسا  هدـش  لـقن  تواـفتم  تاـیاور  رد  ترـضح  تموـکح  تدـم   o
.ددرگرقتسم ناهج  رد  تلادع  دیآ و  دیدپ  یناهج  لدع  تموکح  میظع  تالوحت  ات  درک  دنهاوخ  تموکح 

.دوب دنهاوخ  تیرشب  ییافوکش  تلادع و  نید و  يارجا  ...و  يداصتقا  یئاضق ، یتیریدم ، دعب  زا  ترضح  یتموکح  هریس   o
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سرد ياه  شسرپ 

؟ تسا زیچ  دنچ  نآ  یلوصا  فادها  واهوزرآ  هب  رشب  یبای  تسد  مدع  لماوع  . 1

؟ تسا ناهج  ییایفارغج  ياهزرم  عفر  روهظ  رصع  رد  داحتا  زا  دارم  ایآ  . 2

؟ تسا هدش  رکذ  تبون )   ) راب دنچ  مدرم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هناهام  هنالاس و  يایاطع  تایاور  رد  . 3

؟ دشاب یم  لاس  دنچ  تایاور  قبط  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  . 4

؟ دیهد حرش  ار  تیریدم  اضق و  هزوح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یتموکح  هریس  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دییامن یسررب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  نامز  تدم  . 1

؟ دینک نییبت  ار  روهظ  زا  سپ  ناهج  تیعضو  . 2

؟ دینک نییبت  ار  روهظ  رصع  رد  نید  تیعضو  . 3

یشهوژپ هعلاطم و  عبانم  یفرعم 

یلمآ يداوج  هللا  تیآ  نانخس  ، 13 هرامش بالقنا و  مظعم  ربهر  نانخس  8و9 ، هرامش راظتنا  همان  لصف  . 1

يرهاط هلا  بیبح  باتفآ  يامیس  . 2

یمیکح دمحم  یگدنز  رصع  . 3

ردص دمحمدیس  روهظلادعبام  خیرات  . 4

یسبط نیدلا  مجن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  . 5

.یناگیاپلگ یفاص  ...ا  فطل  رثالا  بختنم  . 6
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تعجر مهدراهچ : سرد 

هراشا

: فادها

هعیش داقتعا  رد  تعجر  هاگیاج  یسررب  . 1

ناگدننک تعجر  تخانش  . 2

: دئاوف

تعجر یگنوگچ  یتسیچ و  اب  ییانشآ  . 1

تعجر هفسلف  لئالد و  اب  ییانشآ  . 2

ناگدننک تعجر  تعجر و  نامز  تخانش  . 3

: یشزومآ بلاطم 

( یخیرات یئاور و  ینآرق ، دهاوش  هب  هجوت  اب   ) تعجر یخیرات  هنیشیپ  انعم و  . 1

( یثیدح ینآرق ، یلقع ، لئالد   ) تعجر تابثا  لئالد  . 2

تعجر هفسلف  . 3

تعجر عوقو  نامز  . 4

ناگدننک تعجر  . 5
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تعجر

راثآ رد  تسا و  هعیش  دیاقع  هلمج  زا  هک  تسایند  هب  نادب  ناکین و  تشگزاب  تعجر و  عوضوم  روهظ ، ماگنه  مهم  ثداوح  زا  یکی 
یم عوضوم  نیا  هرابرد  راصتخا  هب  شخب  نیا  رد  .تسا  هدـیدرگ  نایب  نآ  ةرابرد  یناوارف  ياـه  ثحب  لاـح  اـت  هتـشذگ  زا  یمالـسا 

.میراذگ یم  او  عوضوم  نیا  رد  لقتسم  ياه  باتک  هب  ار  یلیمکت  ياه  ثحب  میزادرپ و 

تعجر موهفم 

ناـماما یهلا و  ياـه  تّجح  تشگزاـب  زا  تستراـبع  نآ  زا  دوـصقم  ینید  گـنهرف  رد  تسا و  تشگزاـب  ینعم  هب  تغل  رد  تعجر 
یم هدـنز  رگید  راب  دـنوادخ  رما  هب  ناشیا  ینعی  ایند  ملاع  هب  ناقفانم  رافک و  صلاـخ و  ناـنموم  زا  یهورگ  مالـسلا و  مهیلع  موصعم 

.دتفا یم  قافتا  ملاع  نیمه  رد  تمایق  زا  شیپ  هک  تسا  زیخاتسر  زا  ییامنرود  نیا  دندرگ و  یمرب  ایند  هب  دنوش و 

تعجر هفسلف 

: دنا هدومرف  تسا  هدمآ  تعجر  ةرابرد  هک  یتیاور  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) .دنک » راوخ  ار  اهنآ  دنوادخ  ات  دندرگ  یمرب  ناراکهبت  ددرگ و  نشور  نانآ  نامشچ  دنوش و  زیزع  ات  دندرگ  یمرب  نانموم  »

رجا زا  یشخب  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  یلو  تسا  ترخآ  ملاع  اهناسنا ، رفیک  شاداپ و  يارب  یلـصا  هاگیاج  هک  تسا  تسرد 
.دنک یلمع  ایند  نیمه  رد  ار  اهنآ  رفیک  و 

نیا .هدیدرگ  نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح  يرای  تداعـس  زا  نانموم  يرادروخرب  تعجر  زا  رگید  فده 
.تسا هدش  حرطم  املع  زا  یضعب  تانایب  زین  اهاعد و  نمض  رد  مهم 

ج53 ص64 راونالاراحب ، - . 1
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: تسا هتفگ  436 ق ) یفوتم  ) یضترم دیس  موحرم 

دنادرگ یمرب  دنا  هتفر  ایند  زا  ًالبق  هک  ار  ترضح  نآ  نایعیش  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  دنوادخ  انامه  »
(1) ...دنوش .» لئان  ترضح  نآ  يرای  باوث  هب  ات 

: تسا هدمآ  ءارماس  سدقم  بادرس  رد  رصع  ماما  ترایز  رد  و 

دـمحم و یلع  یلـصی  نا  هلئـسا  یلاعت و  هللا  یلا  نیرهاطلا  کئاب  اب  کب و  لّسوتا  ّیناف  كروهظ  لبق  توملا  ینکردا  ناـف  يـالوم ، »
.يدأوف (2) کئادعا  نم  یفشا  يدارم و  کتعاط  نم  غلبال  کمایا  یف  ۀعجر  كروهظ و  یف  ةّرک  یل  لعجی  نا  دمحم و  لآ 

رب هک  مهاوخ  یم  وا  زا  موش و  یم  لسوتم  گرزب  يادخ  هب  تکاپ  ناردپ  وت و  هلیـسو  هب  دـبایرد ، ارم  گرم ، وت  روهظ  زا  شیپ  رگا 
هنیمز رد  دوخ  دوصقم  هب  ات  دهد  رارق  وت  تلود ]  ] راگزور وت و  روهظ  رد  یتشگزاب  نم  يارب  دتـسرفب و  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و 

« .مهد افش  تنانمشد  يراوخ ]  ] زا ار  ما  هنیس  موش و  لئان  وت  تعاطا 

ینید نوتم  رد  تعجر  هاگیاج 

همئا ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیاور  اهدـص  نآرق و  هیآ  اههد  نآ  هناوتـشپ  هک  تسا  هعیـش  ملـسم  دـیاقع  زا  تعجر 
.تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

; یـسلجم موحرم  تسا و  هدرک  لقن  تعجر  هرابرد  ثیدـح   520 ظاقیا »  » دوخ باتک  رد  یلماع  ّرح  خیـش  موحرم  گرزب  ثدـحم 
: دیامرف یم 

(4) .درک » رتاوت  ياعدا  ناوت  یمن  يدروم  چیه  رد  رگید  دشابن  رتاوتم (3)  تعجر  ثیداحا  رگا  »

نیا هب  یلماع ; ّرح  خیـش  موحرم  هکنانچ  دـنراد  رظن  قافتا  تقیقح  نیا  رب  هعیـش  ياـملع  همه  ناوارف ، تاـیاور  تاـیآ و  زا  هتـشذگ 
.تسا (5) هتسناد  هعیش  بهذم  تایرورض  زا  ار  تعجر  توبث  هکلب  هدرک و  حیرصت  بلطم 

ص 125 ج1 ، لئاسر ، - . 1
مالسلا هیلع  رمألا  بحاص  مود  ترایز  سدقم ،  بادرس  بادآ  نانجلا : حیتافم  - . 2

ریغ ار  غورد  رب  اهنآ  عامتجا  لامتحا  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  اهنآ  ناگدـننک  تیاور  دادـعت  هک  دـنیوگ  یم  یتایاور  هب  رتاوتم  - . 3
.دزاس یم  نکمم 

ص 140 تعجر ، يزاریش ، یمداخ  - . 4
ص 145. تعجر ، يزاریش ، یمداخ  - 5
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تایاور نآرق و  رد  تعجر ،

تیب لها  زا  يدایز  تایاور  تسا و  هدـش  حرطم  ایند  هب  ناگدرم  زا  يدارفا  تشگزاب  نایرج  اراکـشآ  نآرق ، زا  يددـعتم  تاـیآ  رد 
.تسا هدش  دراو  تایآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  مهیلع 

هدنز یهلا  ةدارا  هب  دوب ، هدرم  لاس  دص  هک  نیا  زا  سپ  وا  .تسا  ریزع  نایرج  ایند  هب  تشگزاب  تعجر و  نشور  رایسب  ياه  هنومن  زا 
.درک (1) یگدنز  يدایز  نایلاس  تشگزاب و  ایند  هب  هدش و 

: تسا هدومرف  هرقب  هروس  هیآ 56  رد  دنوادخ 

؛)) نورکشت مکلعل  مکتوم  دعب  نم  مکانثعب  مث  ))

.دیشاب رازگساپس  دیاش  ات  میتخیگنارب  ناتگرم  زا  سپ  ار  امش  هاگنآ 

تفگ و اـت  دـنتفر  روط  هوک  هب  ترـضح  نآ  هارمه  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  موق  ناگدـیزگرب  زا  رفن  داـتفه  دروـم  رد  هیآ  نیا 
مالسلا هیلع  یسوم  يوگ  تفگ و  یتقو  .دنشاب  دهاش  ار  ادخ  بناج  زا  حاولا  نتفرگ  دننیبب و  ار  دنوادخ  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  يوگ 

« مینیبب اراکشآ  ار  دنوادخ  هکنیا  رگم  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  ام  یسوم  يا  : » دنتفگ دندید  ادخ  اب  ار 

راتفرگ یهلا  هقعاص  هب  ماجنارس  دندرک و  رارصا  اهنآ  یلو  تشاد  زاب  نکممریغ  اج و  یب  هتساوخ  نیا  زا  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  یسوم 
دوب نارگن  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  نآ  ياهدمایپ  هب  تبـسن  دـش و  تحاران  هعقاو  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  .دـندرم  یگمه  هدـش و 

هب ار  اهنآ  دنوادخ  هدش  دای  هیآ  قباطم  دش و  هتفریذپ  وا  تساوخرد  .دنادرگرب  یگدـنز  هب  ار  اهنآ  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  نیاربانب 
دنتـشگزاب و دوخ  ياه  هناخ  هب  هّدـع  نیا  ، (3) مالـسلا   هیلع  یلع  ماـما  زا  یتـیاور  قبط  هک  يا  هنوگ  هب  دینادرگرب (2)  ایند  یگدنز 

.دنتفر (4) ایند  زا  ناشلجا  ندیسر  زا  سپ  دندش و  دنزرف  بحاص  دندرک و  یگدنز  یتدم 

.تسا « هدنیآ رد  ایند  هب  تعجر   » رب لیلد  زین ، نآرق  زا  یتایآ 

.259 هرقب ، - . 1
صص 259-257. ج1 ، هنومن ، ریسفت  هب  .ر ك  - . 2

ص 73 و 129. ج53 ، راونالاراحب ، - . 3
.دراد تلالد  ایند  نیا  هب  نتشگزاب  ندش و  هدنز  رب  زین   243/ هرقب 73 و   / هرقب /259 و  هرقب دننام  يرگید  تایآ  - . 4
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: دیامرف یم  لمن  هروس  هیآ 83  رد 

؛)) نوعزوی مهف  انتایاب  بذکی  نمم  ًاجوف  ۀما  لک  نم  رشحن  موی  و  ))

.دنوش یم  هتشادزاب  اهنآ  سپ  دندرک ، یم  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  زا  میزیگنا  یم  رب  ار  یهورگ  یتما  ره  زا  هک  يزور 

دراد تمایق  زور  زا  ریغ  يزور  هب  هراشا  نیاربانب  دنوش  یم  هتخیگنارب  مدرم  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  تسا  يزور  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد 
هک تسا  هتـشون  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  رد  یـسربط ;  موحرم  .دـنوش  یم  روشحم  نیرخآ  نیلوا و  زا  اـهناسنا  همه  تماـیق  رد  هک  اریز 
زا يا  هدع  زین  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  نایعیش  زا  یهورگ  هب  هطوبرم  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  رایـسب  تایاور  ساسارب 

.دندرگ (1) یم  زاب  ایند  هب  وا  روهظ  نارود  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانمشد 

هچ نآ  دروم  رد  مدرم  دومرف : ترضح  نآ  دش ؛ لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدمآ  تایاور  نآ  زا  یکی   رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تمایق  ةرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ : یم  اهنآ  تفگ : يوار  دنیوگ ؟ یم 

تعجر ةراـبرد  هیآ  نیا  تسین ] هنوـگنیا  [ !؟ دـنک یم  اـهر  ار  رگید  هورگ  دزیگنا و  یم  رب  ار  یهورگ  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  اـیآ  »
چیه میتخیگنارب  ار  نانآ  ینعی : « ] ًادحا مهنم  رد  اغن  ملف  مه  انرـشح  و  [: » دیامرف یم  دـنوادخ  هک  ] تسا هیآ  نیا  تمایق  هیآ  اما  .تسا 

(2) میتشاذگناو .»] ار  اهنآ  زا  سک 

: تسا هدمآ  ءایبنا  هروس  هیآ 95  رد 

(( نوعجریال مّهنأ  اهانکلها  ۀیرق  یلع  مارح  و  ))

لیلد نیرت  مهم  زا  زین  هیآ  نیا  .دندرگ  یمن  رب  اهنآ  هک  میدرک  كاله  ار  نآ  هک  يرهـش  مدرم  رب  ایند –  هب  ندـمآ  زاب  تسا - عنتمم 
تایاور رد  تقیقح  نیا  .دندرگ  یمرب  یهلا  باذع  هب  هدش  كاله  ماوقا  هلمج  زا  نامدرم و  همه  تمایق  رد  اریز  تسا ، تعجر  ياه 

.تسا هدیدرگ  نایب  ددعتم 

.لمن هروس  هیآ 83  لیذ  نایبلا ، عمجم  - . 1
ص 51. ج53 ، راونالاراحب ، - . 2
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: دندومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

تعجر لئالد  نیرتگرزب  زا  هیآ  نیا  .دندرگ  یمن  زاب  تعجر  رد  تسا  هدرک  كاله  باذـع  اب  ار  نآ  لها  دـنوادخ  هک  يا  هیرق  ره  »
یسک هچ  هدش و  كاله  هک  یـسک  هچ  دندرگ  یمزاب  تمایق  رد  مدرم  همه  هک  تسین  نآ  رکنم  ناناملـسم  زا  سک  چیه   اریز  تسا 

تماـیق رد  اـما  تسا  تعجر  هب  طوبرم  دـندرگ ] یمن  زاـب  نوعجریـال =[  هدومرف ] هک  ] دـنوادخ نخـس  سپ  تسا  هدـشن  كـاله  هک 
(1) .دنوش » لخاد  شتآ  رد  ات  دندرگ  یم  زاب  مه ] یهلا  باذع  هب  ناگدش  كاله  ]

تارایز هیعدا و  رد  تعجر 

رد .تسا  هدـیدرگ  حرطم  زین  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  یتارایز  اـهاعد و  رد  تعجر  عوضوم  تسا  رکذ  لـباق 
.میناوخ یم  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هک  هریبک  هعماج  ترایز 

مکرمال (2)؛ رظتنم  مکتعجرب ، قدصم  مکبایاب ، نموم  مکب ، فرتعم  »

تعجر مراد و  رواب  ایند ] نیا  هب   ] ار امش  تشگزاب  مینک و  یم  فارتعا  امـش ] تماما  و   ] امـش هب  نم  ادخ ) ياه  تجح  ناماما و  يا  )
« .مشک یم  راظتنا  ار  امش  رما  منک و  یم  قیدصت  ار  امش 

نایب تحارص  اب  عوضوم  نیا  زین  نیـسای  لآ  ترایز  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  صوصخم  ياه  ترایز  زا  یـضعب  رد 
.تسا هدیدرگ 

تعجر ياه  یگژیو 

.درک نایب  تعجر  هرابرد  ار  بلاطم  نیا  ناوت  یم  ناوارف  تایاور  نایم  زا 

.تسا هدش  دای  ادخ ] ياهزور  هللا =[ » مایا   » هب نآرق  رد  نآ  زا  هک  تسا  ملاع  مهم  گرزب و  ياهزور  زا  تعجر  . 1

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تمایق (3)» زور  تعجر و  زور  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  زور  تسا : زور  هس  هللا  مایا  »

ح29. ص52 ، ج53 ،  راونالا ، راحب  - . 1
.هریبک هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - . 2

ح53. ص 63 ، ج53 ، راونالاراحب ، - . 3
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.تسا مالسلا  هیلع  تیب  لها  نایعیش  ياه  هناشن  زا  تعجر  هب  داقتعا  . 2

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دشاب » هتشادن  نامیا  ام  تعجر  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا  »

.تسا (2) صلاخ  ناقفانم  رافک و  صلاخ و  نانمؤم  صوصخم  هکلب  تسین  مدرم  همه  يارب  تعجر  . 3

ماما زا  سپ  تعجر و  نامز  رد  هک  یماما  نیلوا  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  هدننک ، تعجر  نانمؤم  هلمج  زا  . 4
رایـسب ياه  لاـس  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  دریگ ، یم  هدـهعرب  ار  یناـهج  لدـع  تموکح  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

.درک (3) دهاوخ  تموکح 

ناکما دنتفر  ایند  زا  زیزع  نآ  روهظ  زا  شیپ  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  یعقاو  نارظتنم  نانموم و  همه  يارب  . 5
.دراد دوجو  ماما  نآ  يرای  ایند و  هب  تعجر 

رگا دوب و  دهاوخ  مئاق ، ناروای  زا  دناوخب  دهع  ياعد ]  ] اب ار  ادخ  دادماب  لهچ  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
... (4) دهد ] يرای  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  و   ] دروآ نوریب  شربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ 

تعجر یلو  دـنهد  یم  نت  تعجر  هب  راـبجا  يور  زا  هکلب  دـندرگ  یمن  زاـب  اـیند  هب  دوخ  ةدارا  لـیم و  هب  زگره  ناـقفانم  راـفک و  . 6
نیرومأم دنک  مایق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دسر  یم  رظن  هب  يرایتخا  نینمؤم 

هب یهاوخ  یم  رگا  تسا  هدرک  روهظ  تیالوم  ادخ ! ةدنب  يا  دنیوگ : یم  اهنآ  هب  دنریگ و  یم  سامت  نمؤم  صاخـشا  اب  ربق  رد  یهلا 
(5) .یتسه   دازآ  مه  زاب  ینامب  معنتم  یخزرب )  ) یهلا ياه  تمعن  رد  یهاوخ  یم  رگا  یتسه و  دازآ  يدنویپب  وا 

ناگدننک تعجر 

هراشا

دنا یناسک  ءزج  صلاخ ، رافک  زین  صلاخ و  نانمؤم  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  مالـسلا ، مهیلع  ناربمایپ  هورگ  تایاور ، ساسارب 
.دندرگ یم  زاب  ایند  نیا  هب  تعجر ، نامز  رد  هک 

ح101. ص92 ، ج53 ، راونالاراحب ، - . 1
ح1. ص 39 ، ج53 ، راونالاراحب ، - . 2

ح19. ص 46 ،  ج53 ، راونالاراحب ، - . 3
.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  هب  .ر ك  - . 4
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مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  تعجر  . 1

مالسلا مهیلع  ءایبنا  هب  طوبرم  تایاور 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  لثم  دنا  هدروآ  نایم  هب  نخس  مالسلا  مهیلع  همئا   ناربمایپ و  تشگزاب  زا  ماع  روطب  هک  یتایاور  فلا )
رد هیآ  نیا  ددنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  ُداَهْشَْألا .)) ُموُقی  َمْویَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُـسُر  ُرُـصنََنل  اَّنِإ   )) هیآ ریـسفت  رد 

مهیلع همئا  زین  دندش و  هتـشک  دـندشن و  يرای  ایند  رد  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دـش  دـنهاوخ  یلمع  تعجر  نامز 
.تفای (1) دنهاوخ  ققحت  تعجر  رد  يزوریپ  يرای و  نیا  اما  دندش  هتشک  مالسلا 

نیـسح ماما  هک  یماگنه  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدـش  روآ  دای  ار  ءایبنا  تعجر  ددـع ، رکذ  اب  هک  یتاـیاور  ب )
نارمع نب  یسوم  اب  هکنانچ  دنیامن  یم  تعجر  وا  اب  زین  ناربمایپ  زا  رفن  داتفه  دننک ، یم  تعجر  شدیهش  نارای  اب  هارمه  مالسلا  هیلع 

.دندوب (2) هارمه  ناربمایپ  زا  رفن  داتفه 

.دنا هدروآ  نایم  هب  نخس  نانآ ، مان  رکذ  اب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  زا  یضعب  تعجر  زا  صاخ  روطب  هک  یتایاور  ج )

ایند هب  مالـسلا  هیلع  نیمؤملاریما  تعجر  نامز  رد  ود  ره  مالـسلا  امهیلع  سنوی  لایناد و  انامه  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) .دنوش » یم  هتخیگنارب  رفن  داتفه  نانآ  هارمه  دنیامن و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   تلاسر  هب  رارقا  دندرگ و  یم  زاب 

ناماما نینمؤملاریما و  امـش و  ربمایپ  همئالا (4) ؛ نینمؤملاریما و  مکیبن و  مکیلا  عجری  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
»؟ تسیک هدننک  تعجر  درف  نیلوا  هکنیا  دروم  رد  .ددرگ  یم  زاب  ًاددجم  امش  يوس  هب  مالسلا  هیلع  موصعم 

نیسح ددرگ  یم  زاب  ایند  هب  هک  یـسک  نیلوا  یلع (5) ؛ نب  نیـسحلا  ایندلا  یلا  عجری  نم  لوا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب 

ص384. ج5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - . 1
ص89. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - . 2

ص62. ج53 ، راونالاراحب ، - . 3
ص327. ج5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  - . 4

ص90. ج5 ، راونالاراحب ، - . 5
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ياه تما  نایم  زا  تایاور  نیا  ساسارب  .دنا  هداد  ربخ  مالـسا ، تما  هتـشذگ و  ياه  تما  زا  حلاص  دارفا  تشگزاب  زا  هک  یتایاور  د )
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  نایم  زا  نینچمه  .تسا  هدش  هدرب  مان  نوعرف  لآ  نمؤم  فهک و  باحصا  تعجر  نیـشیپ 

کیرـش نب  هللادـبع  رمع ، نب  لضفم  يراصنا ، هناجد  وبا  رتشا ، کـلام  دادـقم ، یـسراف ، ناملـس  لـثم : يدارفا  مالـسلا  مهیلع  همئا  و 
.تسا (1) هدش  هدرب  مان  ...و  ریبج  لیقع ، ثراح ، مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  لیعامسا  يرماع ،

سرد هصالخ 

نانموم زا  یهورگ  یهلا و  ياه  تّجح  ءایلوا و  تشگزاب  زا  تسا  تدابع  ینید  گـنهرف  رد  تسا و  تشگزاـب  ياـنعم  هب  تعجر   o
.ایند هب  صلاخ  رافک  صلاخ و 

.تسا هدش  نایب  نارفاک  ناراکمتس و  يراوخ  تلذ و  نانموم و  تکوش  تزع و  تیئور  تایاور ، رد  تعجر  هفسلف   o

.دشاب یم  هعیش  بهذم  ملسم  دیاقع  ءزج  نآ ، یئاور  ینآرق و  لئالد  هب  هجوت  اب  تعجر  هب  داقتعا  لصا   o

هدـش هدرمـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  ياه  هناشن  زا  نآ  هب  داقتعا  هدـش و  دای  هللا »  مایا   » ناونع هب  تعجر ، زا  تایاور  رد   o
.تسا

اهلاس هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک  یم  تعجر  ایند  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  یـسک  نیلوا  تایاور ، قبط   o
.دومن دنهاوخ  تموکح 

ص95. مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  ص158 ، ج1 ، هعجرلاو ، هعیشلا  - . 1
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دیهد حیضوت  ار  تعجر  يانعم  . 1

؟ دیهد حرش  تایاور ، هب  هجوت  اب  ار  تعجر  هفسلف  . 2

؟ تسا ناناملسم  مومع  داقتعا  ای  دراد و  هعیش  هب  صاصتخا  تعجر ، هب  داقتعا  ایآ  . 3

؟ دینک نایب  ار  تعجر  تابثا  رب  لاد  تایآ  زا  هیآ  ود  . 4

؟ دیهد حیضوت  ار  تسا  هدش  رکذ  تایاور  رد  هک  تعجر  ياه  یگژیو  زا  داوم  جنپ  . 5

یشهوژپ تالاوس 

؟ دییامن نییبت  ار  تعجر  عاونا  . 1

؟ دینک نایب  ار  تعجر  هفسلف  . 2

؟ دینک یسررب  ار  تعجر  عوقو  هب  ینآرق  لیالد  . 3

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

یسبط اضردمحم  تعجر  هعیش و  . 1

نایتنج یضترم  همجرت : هر )  ) یسلجم همالع  تعجر  . 2

19 هرامش راظتنا  همان  لصف  . 3

یسبط نیدلا  مجن  هعیش  رظن  زا  تعجر  . 4

يزاریش یمداخ  یحو  نادناخ  همیرک  تلود  ای  تعجر  . 5
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تیودهم ثحابم  یسانش  بیسآ  مهدزناپ : سرد 

هراشا

: فادها

تیودهم ياه  بیسآ  تخانش  . 1

اه شزغل  تافارحنا و  زا  يریگ  شیپ  هزرابم و  شور  . 2

: دئاوف

تافارخ زا  ثحابم  صیخشت  ياهرایعم  هب  تبسن  رتشیب  یهاگآ  . 1

تیودهم میهافم  زا  یفارحنا  ياه  تشادرب  تارطخ  هب  هجوت  . 2

تیودهم تباین و  نیغورد  نایعدم  بیذکت  . 3

: یشزومآ بلاطم 

: همدقم . 1

یسانش بیسآ  يانعم  فلا )

يودهم ثحابم  یسانش  بیسآ  ترورض  ب )

تیودهم میهافم  زا  طلغ  ياه  ریسفت  اه و  تشادرب  . 2

ترضح روهظ  تقو  نییعت  لاجعتسا و  . 3

صاخ دارفا  رب  روهظ  میالع  یئارگ  قیبطت  . 4

ترافس تیودهم و  نیغورد  نایعدم  . 5
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تیودهم یسانش  بیسآ 

ینید گنهرف  دشاب  گنهرف  نآ  یگدنلاب  دشر و  عنام  هک  دـهد  يور  ییاه  تفآ  تسا  نکمم  یتفرعم  هعومجم  گنهرف و  ره  يارب 
راد هدـهع  ینید » یـسانش  بیـسآ   » ثحب دـنک و  یم  دـنُک  ار  نآ  لاـمک  هب  ور  تکرح  هک  دوش  یم  راـتفرگ  ییاـهتفآ  هب  یهاـگ  زین 

.تساهنآ اب  هلباقم  هویش  اه و  تفآ  نآ  نتخانش 

نمـض ات  مینک  ثحب  دوش  یم  حرطم  يودـهم  بان  گنهرف  ياـه  بیـسآ  ناونع  هب  هچ  نآ  هراـبرد  یناـیاپ  لـصف  رد  تسا  بساـنم 
.میشیدنیب اهنآ  اب  هلباقم  يزاس و  یثنخ  ياههار  هب  اه  بیسآ  اب  ییانشآ 

لـصا هب  تبـسن  ناناوج  هژیو  هب  مدرم و  داقتعا  یتسـس  بجوم  اـهنآ  زا  تلفغ  هک  تسا  يدراوم  تیودـهم ، گـنهرف  ياـه  بیـسآ 
دارفا هب  شیارگ  ببس  زین  یهاگ  تسا و  راوگرزب  نآ  تخانش  فلتخم  داعبا  ای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دوجو 
لمع داقتعا و  رد  يورجک  زا  ار  گرزب  ماما  نآ  ِنارظتنم  اه ، بیـسآ  نیا  اب  ییانـشآ  نیاربانب  .ددرگ  یم  فرحنم  ياـه  هعومجم  اـی 

.درک دهاوخ  ظفح 

: میهد یم  رارق  ثحب  دروم  رگیدکی  زا  ادج  ییاه  ناونع  رد  ار  تیودهم  گنهرف  ياه  بیسآ  نیرتمهم  اجنیا  رد  ام 

طلغ ياه  تشادرب 

لیلحت .تسا  یمالـسا  گنهرف  نیا  تاعوضوم  زا  تسردان  ياه  تشادرب  اهریـسفت و  تیودـهم ، گـنهرف  رد  مهم  ياـه  بیـسآ  زا 
.مینک یم  نایب  ار  نآ  زا  هنومن  دنچ  هک  دماجنا  یم  حیحص  ریغ  تفایرد  هب  تایاور  زا  صقان  تسردان و 

نوچ هک  دننک  نامگ  یضعب  هک  تسا  هدش  ببس  راظتنا »  » موهفم زا  طلغ  تشادرب  . 1

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


205 ص :

چیه اه  يراجنهان  اه و  یهابت  ربارب  رد  ام  دوب  دهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تسد  هب  اهداسف  زا  ناهج  حالـصا 
دیاب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  روهظ  ندـش  کـیدزن  يارب  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هکلب  میرادـن و  يا  هفیظو 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هاگدـید  لباقم  رد  تسردان  هشیدـنا  نیا  مینک !! مادـقا  هعماج  رد  اه  یتشز  اه و  يدـب  جـیورت  يارب 
.دناد یم  ناملسم  ره  یمتح  فیاظو  زا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا 

: دنا هدومرف  هاگدید  نیا  دقن  رد  ینیمخ ; ماما  ترضح  یمالسا  يروهمج  راذگناینب 

ام یهتنم  .تسام  یعرش  فیلکت  میرادرب  ملاع  زا  ار  اهروج  اه و  ملظ  مامت  میورب  دیاب  میتشاد  تردق  دیـسر و  یم  نامتـسد  رگا  ام  »
هن تلادع ؛ زا  دنک  یم  رپ  ار  ملاع  فیرـشلا [  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما   [ ترـضح هک  تسا  نیا  تسه  هک  نیا  .میناوت  یمن 

(1) .دیرادن » فیلکت  رگید  امش  هک  نیا  هن  ناتفیلکت ، نیا  زا  دیرادرب  تسد  امش 

: دنا هدومرف  دوخ  تانایب  همادا  رد  نینچمه  ناشیا 

ار ناهانگ  میهدب  هعسوت  میرادرب و  فورعم  هب  رما  زا  تسد  میرادرب ؟ رکنم  زا  یهن  زا  تسد  نآرق  هفیرش  تایآ  فالخ  رب  ام  ایآ [ »[
(2) دنیایب »!؟ ترضح  هک  نیا  يارب 

.میتفگ نخس  راظتنا  حیحص  ینعم  هرابرد  راظتنا »  » ثحب يادتبا  رد  ام  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مایق  زا  لبق  یمایق  ره  هک  دـنا  هدرک  تشادرب  هنوگنیا  تاـیاور  زا  یخرب  رهاـظ  زا  دارفا  یـضعب  . 2
رابکتـسا و توغاط و  ّدض  رب  یمایق  هک  ناریا  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  مایق و  ربارب  رد  نیاربانب  تسا  دودرم  موکحم و  فیرـشلا 

.دنا هتفرگ  یتسردان  عضوم  تسا  هدوب  یهلا  ماکحا  يرارقرب  تهج  رد 

اب ریگارف  هزرابم  نانمـشد و  اب  داهج  زین  صاصق و  دودح و  هماقا  دننام  یمالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  يارجا  هک  تفگ  دیاب  خـساپ  رد 
تسا لوبق  دروم  هدیدنسپ و  يراک  یمالسا  ماظن  يرارقرب  يارب  شالت  نیاربانب  تسین ، نکمم  یمالسا  تموکح  لیکشت  اب  زج  داسف 
هب هجوت  نودب  هک  ییاه  مایق  ای  درادن و  یهلا  هزیگنا  هک  لطاب  ياه  مایق  رد  تکرش  ینعم  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  مایق  زا  یهن  و 

ص 196. ج 20 ، رون ، هفیحص  - . 1
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ره هکنیا  هن  .دـشاب  یم  ددرگ ، یم  عورـش  يودـهم  مایق  ناونع  هب  هک  ییاه  تکرح  ای  دریگ و  یم  ماجنا  مزال  ياـه  هنیمز  طـیارش و 
.دوش (1) هدرمش  دودرم  تسا  هعماج  حالصا  ریسم  رد  هک  یتکرح  بالقنا و 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  زا  زیمآ  تنوشخ  هرهچ  نداد  ناشن  تیودـهم ، گنهرف  رد  طـلغ  ياـه  تشادرب  زا  رگید  یکی  . 3
.تسا فیرشلا 

هار هب  نوخ  زا  ییایرد  تلادع ، ریشمش  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دنشیدنا  یم  هک  دارفا  یـضعب  رّوصت  فالخ  رب 
ربمایپ دـننام  تسا و  راگدرورپ  تمحر  تفأر و  رهظم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  دـهد ؛ یم  روبع  غیت  مد  زا  ار  يرایـسب  دزادـنا و  یم 

مدرم رثکا  دناوخ و  یم  نآرق  مالسا و  هب  راکشآ  لئالد  نشور و  نایب  اب  ار  ناگمه  ادتبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  راوگرزب 
زا هناهاگآ  هک  تخـسرس  نافلاخم  اب  اهنت  مالـسلا  هیلع  ماما  نیارباـنب  .دـندنویپ  یم  وا  هب  دـنهد و  یم  خـساپ  ار  ترـضح  نآ  توعد 

.دنک یم  دروخرب  حالس  اب  دنمهف  یمن  ریشمش  نابز  زج  دننز و  یم  زابرس  قح  نتفریذپ 

روهظ لاجعتسا 

يزیچ نتـساوخ  ندرک و  هلجع  ینعم  هب  لاجعتـسا  .تسا  روهظ  لاجعتـسا  تیودهم ، گنهرف  رد  يدـج  ياه  بیـسآ  زا  رگید  یکی 
، ندوب تیفرظ  مک  سفن و  فعـض  رطاـخ  هب  لوجع  ياـه  ناـسنا  .تسنآ  يارب  مزـال  ياـه  هنیمز  قّقحت  نآ و  تقو  ندیـسر  زا  لـبق 

.دنتسه اه  هدیدپ  قّقحت  ناهاوخ  طیارش ، نتفرگ  رظن  رد  نودب  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  نوکس و  تناتم و 

دوجو و مامت  اب  تسا و  روهظ  بلط  رد  هتـسویپ  رظتنم ، ِناسنا  بیاغ ، ماما  راظتنا  هلئـسم  اب  دروخرب  رد  تیودـهم و  بان  گنهرف  رد 
دـشک و ازارد  هب  تبیغ  هچ  ره  دـنک و  یمن  هلجع  زگره  یلو  دـنک  یم  اـعد  جرف  رما  لـیجعت  يارب  تسا و  روـهظ  راتـساوخ  قاـیتشا 
راگدرورپ و هدارا  ربارب  رد  روهظ ، هب  ناوارف  قوش  مغریلع  هکلب  دهد  یمن  فک  زا  ار  ییابیکش  ربص و  مه  زاب  دوش ، ینالوط  راظتنا ،

.دنک یم  يرابدرب  دشوک و  یم  روهظ  يارب  مزال  ياه  هنیمز  همه  قّقحت  يارب  دهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  ار  میلست  لامک  وا  تساوخ 

.دوش هعجارم  ات 300  ص 254  ینیما ،» میهاربا   » هتشون ناهج » رتسگداد   » باتک هب  عوضوم  نیا  هرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  - . 1
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: دیوگ ریثک  نب  نمحرلادبع 

شراظتنا رد  هک  يرما  نیا  دـیهد  ربخ  نم  هب  مدرگ ! تنابرق  درک : ضرع  دـش و  لخاد  مرهم  هک  مدوب  هتـسشن  قداص  ماـما  تمدـخ  »
دنتفای تاـجن  ناگدـننک و  باتـش  دـندش  كـاله  ناراذـگ و  تقو  دـنتفگ  غورد  مرهم ! يا  دومرف : ماـما  دوش ؟ یم  عقاو  یک  میتسه 

(1) .ناگدش » میلست 

یم ادیپ  رظتنم ، ِناسنا  رد  يدیمون  سأی و  هیحور  هلجع ، لابند  هب  هک  تسا  تهج  نآ  هب  روهظ  رما  رد  یگدز  باتـش  هلجع و  زا  یهن 
روهظ ریخأت  زا  ددرگ و  یم  لیدبت  تیاکش  يدنم و  هلگ  تلاح  هب  وا  میلست  تلاح  دهد و  یم  تسد  زا  ار  يروبص  شمارآ و  دوش ؛

، ماما دوجو  راکنا  ِتلاح  هب  روهظ  لاجعتـسا  رطاخ  هب  یهاگ  دـهد و  یم  تیارـس  زین  نارگید  هب  ار  يرامیب  نیا  ددرگ و  یم  رارق  یب 
.دوش یم  راتفرگ 

زا سپ  دـیاب  اه  تنـس  همه  دـننام  تسا و  یهلا  ياه  تنـس  زا  روهظ  دـناد  یمن  هک  تسا  نآ  روهظ  لاجعتـسا  أشنم  هک  تسا  ینتفگ 
.دنک یم  هلجع  نآ  عوقو  يارب  نیاربانب  دریگ و  ماجنا  اه ، هنیمز  طیارش و  همه  ققحت 

روهظ نامز  نییعت 

مدرم رب  روهظ  نامز  هک  یلاح  رد  .دنتـسه  روهظ  يارب  نامز  نییعت  لابند  هب  یـضعب  هک  تسا  نآ  تیودهم  گنهرف  ياه  بیـسآ  زا 
هدرمـش وگغورد  ناراذـگ  تقو  تسا و  هدـش  یهن  تدـش  هب  روهظ  يارب  تقو  نییعت  زا  ینید  نایاوشیپ  تاـیاور  رد  تسا و  یفخم 

.دنا هدش 

: دومرف ترضح  تسا ؟ ینیعم )  ) تقو روهظ  يارب  ایآ  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

(2) .درک » رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  ود  .دنیوگ و  یم  غورد  دننک  یم  تقو  نییعت  روهظ  يارب  هک  اهنآ  »

يارب يدـیماان  سأـی و  ساـسحا  نآ  رثا  نیرتمک  هک  دـننک  یم  تقو  نییعت  روهظ  يارب  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  یـضعب  لاـح  نیا  اـب 
.دنا هدرک  هدهاشم  ار  نآ  فالخ  یلو  دنا  هدرک  رواب  ار  نیغورد  ياه  هدعو  نیا  هک  تسا  یناسک 

راگدرورپ هدارا  رظتنم  اهنت  روهظ ، ناـمز  هراـبرد  دـننک و  ظـفح  ناـنادان  زین  نادایـش و  ماد  زا  ار  دوخ  دـیاب  یعقاو  ِنارظتنم  نیارباـنب 
.دنشاب

ص 191. ج 2 ، یفاک ، - . 1
ص 426. ح 411 ، یسوط ، هبیغلا  - . 2
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صاخ قیداصم  رب  روهظ  مئالع  قیبطت 

قـیقد و تیفیک  اـّما  تـسا  هدـش  ناـیب  فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  روـهظ  يارب  ییاـه  هناـشن  ناوارف  تاـیاور  رد 
یهاگ دنچ  زا  ره  تسا و  هدیدرگ  یلامتحا  یصخش و  ياهریسفت  اه و  لیلحت  يارب  يرتسب  نیا  تسین و  نشور  اه  نآ  تایـصوصخ 

عوقولا بیرق  لامتحا  روهظ و  یکیدزن  زا  ربخ  هلیـسونیدب  دـنیآ و  یم  رب  دوجوم  ياه  هدـیدپ  رب  روهظ  مئـالع  قیبطت  یپ  رد  یـضعب 
.دنهد یم  نآ  ندوب 

یتـقو لاـثم  يارب  .دـماجنا  یم  روـهظ  زا  يدـیماان  سأـی و  هب  یهاـگ  هک  تسا  تیودـهم  گـنهرف  ياـه  بیـسآ  زا  زین  ناـیرج  نـیا 
هب ددرگ و  حرطم  لیلد  یب  ياه  لیلحت  لاّجد ، هرابرد  دوش و  ریـسفت  تسا  هقطنم  نـالف  رد  هک  ّصاـخ  يدرف  هب  ینایفـس  تیـصخش 

، دنکن روهظ  مالسلا  هیلع  ماما  ینایلاس ، ندش  یط  زا  سپ  دوش و  هداد  ناگمه  هب  کیدزن ، رایـسب  ینامز  رد  روهظ  تراشب  نآ  لابند 
.دندرگ یم  دیدرت  لزلزت و  راچد  دوخ  حیحص  تاداقتعا  رد  دنوش و  یم  راتفرگ  هابتشا  فارحنا و  هب  يا  هّدع 

يرورضریغ ثحابم  حرط 

تهج رد  یـساسا  شقن  دوش و  یم  هدرمـش  ترورـض  کی  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  یناوارف  فراـعم  يودـهم  باـن  گـنهرف  رد 
.تسا مهم  رایسب  تبیغ  نامز  رد  اهنآ  درکلمع  هوحن  میسرت  يارب  دراد و  نایعیش  هب  یشخب  یهاگآ 

چیه هک  دـنروآ  یم  يور  ییاه  ثحب  هب  اه  سنارفنک  یتح  تایرـشن و  اـه و  هلاـقم  راـتفگ و  بلاـق  رد  اـه  هعومجم  دارفا و  یهاـگ 
یم نارظتنم  هشیدنا  نهذ و  رد  یفارحنا  تالاؤس  اه و  ههبش  داجیا  ببس  یهاگ  هکلب  دوش و  یمن  ساسحا  اهنآ  حرط  يارب  یترورض 

.ددرگ

ياهدمایپ عوضوم ، نیا  هب  تبسن  یطارفا  لکش  هب  ناوارف و  قیوشت  بیغرت و  و  نامز » ماما  اب  تاقالم   » ثحب هب  نتخادرپ  هنومن  يارب 
نآ رب  تایاور  رد  هچنآ  هک  یلاح  رد  .ددرگ  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  راکنا  یهاگ  يدیماان و  ببس  دراد و  يراوگان 

راتفگ و رد  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  تیاـضر  تهج  رد  تکرح  تسا ، هدـش  دـیکأت 
، داد تسد  ماما  اب  تاقالم  قیفوت  رگا  ات  تسا  ماما  تبیغ  رـصع  رد  نارظتنم ، فیاظو  نییبت  تسا  مهم  هچنآ  نیارباـنب  تسا و  رادرک 

.دشاب راوگرزب  نآ  يدنمتیاضر  تلاح  رد 

لحم ای  راوگرزب و  نآ  يارب  دنزرف  دوجو  ای  ترضح و  جاودزا  لیبق  زا  یثحابم  هب  نتخادرپ 
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يدربراک و ثحابم  هب  ار  دوخ  ياج  تساـجب  هک  تسا  يرورـض  ریغ  ياـه  ثحب  ياـه  هنومن  زا  زین  نآ  دـننام  ترـضح و  یگدـنز 
اب ییانـشآ  اریز  تسا  مدـقم  روهظ  مئالع  ثحب  رب  زین  روهظ  ياه  هنیمز  طیارـش و  هرابرد  وگتفگ  لـیلد  نیمه  هب  .دـهدب  راذـگریثأت 

.دنک یم  بیغرت  طیارش  نآ  ققحت  ياتسار  رد  تکرح  هب  ار  ماما  ناقاتشم  روهظ ، طیارش 

هرابرد وگتفگ  ماـگنه  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  .تسا  مزـال  يرگن  عماـج  تیودـهم ، ثحاـبم  حرط  رد  هک  تسا  مهم  زین  هتکن  نیا 
رظن رد  نودـب  تایاور و  زا  یخرب  هعلاطم  اب  دارفا  یـضعب  یهاگ  .دریگ  رارق  هعلاطم  دروم  تیودـهم  فراعم  هعومجم  عوضوم  کی 

ینالوط گنج  زا  هک  یتایاور  هظحالم  اب  لاثم  يارب  .دننک  یم  نایب  تیودهم  نایرج  زا  یتسردان  ياه  لیلحت  رگید ، تایاور  نتفرگ 
ّتبحم و ياه  هولج  هک  رگید  تایاور  زا  دننک و  یم  میـسرت  بیاغ  ماما  زا  ینـشخ  رایـسب  هرهچ  تسا ، هداد  ربخ  ناوارف  يزیرنوخ  و 

شیمارگ ّدج  يوخ  قلخ و  دـننامه  ار  وا  قالخا  هریـس و  تسا و  هدرک  نایب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ینابرهم 
، تایاور هتسد  ود  ره  رد  ّتقد  هک  تسا  یهیدب  .دننام  یم  لفاغ  تسا ، هدرک  یفرعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مّرکم  ربمایپ 

نآ نارادتـسود  نایعیـش و  هب  دـسر  هچ  بلط  قح  ياه  ناـسنا  همه  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دروخرب  هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  تقیقح  نیا 
ناوریپ نارگمتـس و  هدرگ  رب  اهنت  یهلا  هریخذ  نآ  ماقتنا  ریـشمش  دوب و  دـهاوخ  تیمیمـص  افـص و  ینابرهم و  زا  ییایرد  اب  راوگرزب 

.دمآ دهاوخ  دورف  اهنآ 

نادیم نیا  هب  دیابن  دنرادن  یتیحالص  نینچ  هک  اهنآ  دهاوخ و  یم  یفاک  یملع  تیحالص  تیودهم  عوضوم  هرابرد  وگتفگ  نیاربانب 
.دنک دراو  تیودهم  گنهرف  هب  يریذپان  ناربج  ياه  بیسآ  دناوت  یم  هصرع  نیا  هب  اهنآ  دورو  دنوش و  دراو 

نیغورد نایعّدم 

ماما تبیغ  نایلاس  لوط  رد  .تسا  سّدـقم  ناـیرج  نیا  رد  نیغورد  نایعّدـم  روهظ  تیودـهم ، فراـعم  ياـه  بیـسآ  زا  رگید  یکی 
نآ يوس  زا  ای  دـنراد و  صاخ  طابترا  ترـضح ، نآ  اب  هک  دـنا  هدرک  اعدا  غورد  هب  يدارفا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم 

.دنا هدیسر  صاخ  تباین  ماقم  هب  راوگرزب ،

: دنا هدومرف  حیرصت  مراهچ ، بیان  هب  دوخ  همان  نیرخآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

هک نکن  تیـصو  سک  چـیه  هب  دوخ ، زا  ینیـشناج  هرابرد  هد و  ناماس  ار  تیاـهراک  تفر ، یهاوخ  اـیند  زا  رگید  زور  شـش  اـت  وت  »
زا یضعب  هدنیآ  رد  ...تسا و  هدیسر  ارف  لماک  تبیغ 

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد   ) شنیرفآ www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص :

ياعّدا ینامسآ )  ) هحیص ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  .دننک  یم  نم ) اب  طابترا  و   ) هدهاشم ياعدا  نم  نایعیش 
(1) .تسا » وگغورد  دنک  هدهاشم 

نیا یئوجدوس  ذوفن و  هار  دـنک و  بیذـکت  ار  صاخ  تباین  طابترا و  نایعّدـم  دراد ، هفیظو  یهاـگآ  هعیـش  ره  نشور ، ناـیب  نیا  اـب 
.ددنبب ار  ناهاوخ  ایند  نابلط و  تصرف 

بتکم و لطاب ، ياعّدا  نیا  یپ  رد  دنا و  هدش  تیودهم  یعّدـم  تباین ، ياعّدا  زا  سپ  هداهن و  رتارف  ار  اپ  نایوگغورد  نیا  زا  یـضعب 
نیا هچخیرات  هعلاـطم  اـب  هک  دـنا (2)  هدرک  مهارف  ار  يرایـسب  هّدـع  يداـقتعا  فارحنا  هنیمز  دـنا و  هداـهن  ناـینب  ار  یفارحنا  يا  هقرف 

.دنا هداد  همادا  دوخ  تایح  هب  هدمآ و  دوجو  هب  رامعتسا  تیامح  ینابیتشپ و  اب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دوش  یم  نشور  اههورگ 

لهج رد  تباین ، ای  تیودهم  نایعّدم  هب  دارفا  ندرک  دامتعا  نتسویپ و  فرحنم و  ياه  هورگ  اه و  هقرف  يریگ  لکش  هک  تسا  نشور 
زا تلفغ  ترضح و  نآ  هب  تبـسن  یفاک  یهاگآ  تفرعم و  نودب  مالـسلا  هیلع  ماما  رادید  هب  ناوارف  قوش  .دراد  هشیر  اهنآ  ینادان  و 

.ددرگ یم  نیغورد  نایعّدم  اب  طابترا  زاس  هنیمز  هصرع ، نیا  رد  نادایش  دوجو 

ياملع زا  يوریپ  اب  دننک و  ظفح  نازاب  گنرین  ماد  زا  ار  دوخ  تیودهم  بان  فراعم  زا  یفاک  یهاگآ  اب  دیاب  رظتنم  نایعیش  نیاربانب 
.دنرادرب ماگ  بتکم  نشور  ریسم  رد  هعیش  دهعتم 

هکنانچ رادید ، فرِص  هن  تسا  تباین  نامه  هدهاشم »  » زا دوصقم  هکنیا  حیضوت  ص 294 ، ح 45 ، ، 45 باب ج2 ، نیدلا ، لامک  - . 1
.تسا هدومرف  یسلجم ( همالع 

هیلع يدـهم  ماما  تباین  ياـعدا  ادـتبا  يزاریـش ،» دّـمحم  یلع   » نآ ربهر  هک  تسا  ّتیباـب  هقرف  فرحنم ، ياـه  هقرف  نیا  زا  یکی  - . 2
هقرف نیا  و  درک ! مه  يربمایپ  ياـعدا  تیاـهن  رد  تسا و  دوعوم  يدـهم  ناـمه  هک  دـش  یعدـم  نآ  زا  سپ  درک و  حرطم  ار  مالـسلا 

.دیدرگ تیئاهب  هلاض ي  هقرف ي  يریگ  لکش  هنیمز  فرحنم 
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سرد هصالخ 

.تسا نآ  ياه  هزومآ  زا  طلغ  ياهتشادرب  اه و  ریسفت  تیودهم ، فراعم  ياه  بیسآ  نیرت  مهم  زا   o

زا ...و  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  نشخ  هرهچ  نداد  ناـشن  تبیغ ، رـصع  رد  ماـیق  نتـسناد  دودرم  راـظتنا ، موهفم  زا  تسرداـن  تشادرب   o
.دشاب یم  تیودهم  فراعم  ریسفت  مهف و  رد  فارحنا  زراب  قیداصم 

زا ناشیا ، زا  تباـین  اـی  ترـضح و  اـب  طاـبترا  دروم  رد  نیغورد  ياـهاعدا  صاـخ ، قیداـصم  رب  مئـالع  قیبطت  روهظ ، تقو  نییعت   o
.دیآ یم  باسح  هب  تیودهم  ثحابم  هزوح  رد  يدج  ياه  بیسآ 
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سرد ياه  شسرپ 

؟ دیئامن نایب  ار  تیودهم  ثحابم  هزوح  رد  طلغ  ياه  تشادرب  زا  هنومن  هس  . 1

؟ دیهد حیضوت  ار  تیقوت  اب  لاجعتسا  قرف  . 2

؟ دیهد حیضوت  ار  یئارگ  قیبطت  یفنم  دمایپ  نیرت  مهم  . 3

؟ دیئامن نایب  عیقوت  هب  هجوت  اب  ار  تباین  طابترا و  نیغورد  نایعدم  لابق  رد  نایعیش  هفیظو  . 4

یشهوژپ تالاوس 

؟ دینک رکذ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زا  بضغ  رهم و  هرهچ  هئارا  رد  طیرفت  طارفا و  ياهدمایپ  . 1

؟ دییامن نایب  ار  نآ  أشنم  راظتنا و  دروم  رد  هدش  عقاو  بیسآ  نیرت  مهم  . 2

؟ دینک یسررب  ار  یفارحنا  قرف  شیادیپ  ياه  هنیمز  للع و  . 3

شهوژپ هعلاطم و  تهج  عبانم  یفرعم 

يرهطم دیهش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  بالقنا  مایق و  . 1

يرفعج رباصدمحم  اه  بیسآ  تیودهم و  هشیدنا  . 2

15 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 2 ياه 1 ، هرامش  راظتنا  همان  لصف  . 3

یگنهرف ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  يودهم  فراعم  . 4
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

میرک نآرق  . 1

نانجلا حیتافم  . 2

هغالبلا جهن  . 3

.یلماعلا ّرحلا  نسحلا  نبدمحم  هادهلا ، تابثا  . 4

.ق 1416 ه  نارهت ، هوسا ، یسربطلا ، بلاط  یبا  یلع  نبدمحا  جاجتحالا ، . 5

.1342 نارهت ، ریبک ، شوروک  یتشهب ، دمحم  تیودهم ، نایدا و  . 6

.هیمالسالا بتکلاراد  یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، . 7

.یبطرقلا یبطرق ، ریسفت  . 8

.یمق میهاربا  نب  یلع  یمق ، ریسفت  . 9

.يزارلا رخفلا  مامالا  ریبک ، ریسفت  . 10

.1362 مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  یمقلا ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  لاصخ ، . 11

.1380 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  یسبط ، نیدلا  مجن  يدهم ، ترضح  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  . 12

.1378 مق ، تشهب ، سوواط  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  زار  . 13

.يزاریش یمداخ  دّمحم  مالسلا ، هیلع  یحو  نادناخ  همیرک  تلود  ای  تعجر  . 14

.1376 نارهت ، قافآ ، روپ ، يدهم  ربکا  یلع  مجرتم  نامیلس ، لماک  ییاهر ، راگزور  . 15

.1381 نارهت ، قافآ ، ینودیرف ، نیسح  ناراگزور ، هدنز  . 16

.ق 1422 ه  نارهت ، هوُسا ، یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  . 17

.ق 1418 ه  توریب ، مرخ ، نبا  راد  يدزألا ، یناتسجسلا  ثعشالا  نب  نامیلس  دواد  یبا  دواد ، نبا  ننس  . 18
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.ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  ماما  رون ، هفیحص  . 19

.ق 1416 ه  نارهت ، هوسا ، یعفاشلا ، زیزعلادبع  نب  یلع  نب  ییحی  نب  فسوی  رردلا ، دقع  . 20

.1380 مق ، نینمؤم ، هیوباب ، نب  نیسحلا  نب  یلع  نبدمحم  رفعج  یبا  عیارشلا ، للع  . 21

.ق 1417 ه  مق ، هیمالسالا ، فراعملا  یسوطلا ، نسحلا  نبدمحم  رفعج  یبا  هفیاطلا  خیش  یسوط ، هبیغلا  . 22

.1376 قودص ، يرافغ ، داوج  دمحم  مجرتم ، ینامعنلا ، بتاکلا  رفعج  نب  میهاربا  نبدمحم  بنیز  یبا  نبا  ینامعن ، هبیغلا  . 23

.ق 1412 ه  هرهاق ، دیحوت ، يزورم ، رامح  نب  میعن  هللادبعوبا  ظفاح  نتفلا ، . 24

.ق 1401 ه  توریب ، بعص ، راد  يزارلا ، ینیلکلا  قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعج  یبا  یفاک ، . 25

.1380 مق ، ثیدحلاراد ، ناولهپ ، مجرتم  یمق ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نبدمحم  رفعج  یبا  نیدلا ، لامک  . 26

.يروباشینلا مکاحلا  كردتسملا ، . 27

.یمقلا هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نبدمحم  رفعجوبا  رابخالا ، یناعم  . 28

.ق 1411 ه  هیمالسالا ، فراعملا  هیملعلا ، هئیهلا  يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  . 29

.یناربطلا ریبکلا ، مجعم  . 30

.ق 1419 ه  مق ، هموصعملا ، هدیسلا  ینایاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  رثالا ، بختنم  . 31

.1377 مق ، ثیدحلاراد ، یخیش ، اضردیمح  مجرتم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  همکحلا ، نازیم  . 32

.1380 مق ، نارکمج ، سدقم  دجسم  يرون ، یسربط  نسح  ازریم  بقاثلا ، مجن  . 33

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یلماعلا ، رحلا  نسحلا  نبدمحم  خیشلا  مامالا  هعیشلا ، لیاسو  . 34

.م 1991 نارهط ، هیفاقثلا ، نیسحلاراصنا  نامیلس ، لماک  صالخلا ، موی  . 35
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  تالوصحم  تسیل 

فیدر

باتک مان 

( لایر   ) تمیق بطاخم 

1

( یبرع  ) هیودهملا لوح  ثاحبا 

یمومع

رانید  3000

2

تیودهم ثحابم  حرط  ترورض  . 1 راظتنا

یمومع

10000

3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نوماریپ  یلقع  یشهوژپ  . 2 راظتنا

یمومع

5000

4

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 3 راظتنا

یمومع
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10000

5

ینس هعیش و  ثیداحا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 4 راظتنا

یمومع

10000

6

دیشروخ عولط  . 5 راظتنا

یمومع نازومآ  شناد 

6000

7

روهظ ياهدادخر  . 6 راظتنا

یمومع

10000

8

اه بیسآ  تیودهم و  هشیدنا  . 7 راظتنا

یمومع

8000

9

نازیتس يدهم  . 8 راظتنا

یمومع
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5000

10

ءارضخ هریزج  هرابرد  یشهوژپ  . 9 راظتنا

یمومع

10000

11

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  ندش و  یناهج  . 10 راظتنا

یمومع

10000

12

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  . 11 راظتنا

یمومع

8000

13

روهظ طیارش  . 12 راظتنا

یمومع

1000

14

یمیهاربا نایدا  رد  نامزلارخآ 

یصصخت
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40000

15

دیشروخ نیرخآ 

ناکدوک

7000

16

( يودهم خساپ  شسرپ و  هد  دصکی و   ) رهم باتفآ 

ناناوج

35000

17

( هزوح لاس  باتک   ) ناهج هدنیآ 

بالط نایوجشناد 

48000

18

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  زا 

یمومع

10000

19

نابعش همین  لامعا 

یمومع
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12000

20

; تجهب هللا  تیآ  مالک  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

یمومع

12000

21

ملق هنیآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یصصخت

400000

22

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یمومع

20000

23

یگدنز هدنیآ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یمومع

12000

24

ایوپ راظتنا 

( نازومآ شناد  زا  ریغ  هب   ) راشقا همه 
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12000

25

میوش فکتعم  شروهظ  يارب 

یمومع

10000

26

« فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  ییانشآ   » هناگتفه روشورب 

یمومع

( هرود کی   ) 3500

27

همه يارب  نابرهم  يردپ 

ناکدوک

10000

28

راظتنا هداوناخ و  کپ 

یمومع

90000

29

ینابرهم هلپ  هلپ 

ناناوجون
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12000

30

فارحنا کچیپ 

یصصخت

30000

31

( دلج  2  ) روهظ ات 

یمومع

75000

32

( ناناوجون ناکدوک و  يارب  سیردت  شور   ) دیفس هتخت 

یمومع

10000

33

ینسح مایق  ( 1  ) روهظ ياه  هناشن  رد  ون  یلمأت 

یمومع

12000

34

هیکز سفن  ( 2  ) روهظ ياه  هناشن  رد  ون  یلمأت 

یمومع
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15000

35

روهظ رصع  رد  تیبرت  میلعت و 

یمومع

25000

36

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

یمومع

12000

37

يودهم هعماج 

یمومع

12000

38

( یبرع  ) ءارضخلا هریزجلا 

یمومع

رانید  3000

39

ّتیودهم رد  ییاهراتسج 

بالط نایوجشناد 
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35000

40

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  ناناوج 

ناناوج

6000

41

يودهم گنهرف  ندش و  یناهج 

بالط نایوجشناد و 

26000

42

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هتکن  لهچ 

یمومع

5000

43

يوبن تنس  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

یمومع

10000

44

نامزلارخآ يدهم و  تموکح 

یمومع
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17000

45

باتفآ راظتنا  رد 

ناناوج ناناوجون و 

14000

46

ینارعش همالع  رضحم  رد 

یمومع

30000

47

(1  ) تیودهم همانسرد 

یصصخت

35000

48

(2  ) تیودهم همانسرد 

یصصخت

35000

49

(3  ) تیودهم همانسرد 

یصصخت
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35000
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216 ص :

50

تیودهم نیرتکد 

بالط نایوجشناد 

20000

51

ّتیودهم تماما و  یلقن  یلقع و  لئالد 

یصصخت

28000

52

روهظ رصع  رد  تعجر 

بالط نایوجشناد 

42000

53

راظتنا ياه  همزمز 

یمومع نایرجم 

12000

54

نامسآ هب  یهار 

ناناوج
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8000

55

( یبرع  ) ینامیلا تایاور 

یمومع

رانید  3000

56

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز 

یمومع

10000

57

(1  ) ینآرق ياهیمرگرس 

ناکدوک

18000

58

(2  ) ینآرق ياهیمرگرس 

ناکدوک

18000

59

مبوخ ياقآ  مالس 

ناکدوک
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7000

60

قارف حرش 

یمومع

28000

61

ّتیودهم یسانش و  قرش 

یصصخت

50000

62

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هرابرد  ثحابم  زا  يا  هدیزگرب   ) میمش

نازومآ شناد 

10000

63

ناریا یمالسا  يروهمج  یسایس  هعسوت  رد  يودهم  هلضاف  هنیدم  یهدوگلا  تیفرظ 

بالط نایوجشناد 

30000

64

مایق ياه  هچنغ 

یمومع
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15000

65

( دلج 2  ) تارف ات  تارف 

نایگنهرف بالط  نایوجشناد 

50000

66

قح غورف 

یمومع

25000

67

تیودهم همان  گنهرف 

بالط نایوجشناد 

70000

68

(1-31  ) راظتنا یصصخت  یملع - همانلصف 

ناگتخیهرف

20000

69

نابعش همین  بش  لامعا  تلیضف و 

یمومع
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17000

70

ناناوج فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نآرق ،

نازومآ شناد  ناناوج 

14000

71

راظتنا يزاب  تراک 

ناکدوک

10000

72

باتفآ 12 يزاب  تراک 

ناکدوک

پاچ ریز 

73

لد ياتدوک 

یمومع

8000

74

ناریح ناوید  هدیزگ 

یمومع
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18000

75

میرک نآرق  همان  تغل 

بالط نایوجشناد 

80000

76

« رهم باتفآ   » هدرشف حول 

یمومع

20000

77

( ّتیودهم فراعم  شزومآ  یتامدقم  هرود   ) راظتنا هحیار  هدرشف  حول 

یمومع

10000

78

« ارضخ هریزج   » هدرشف حول 

یمومع

10000

79

« سومادآ رتسون  ملیف  دقن   » هدرشف حول 

یمومع
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20000

80

قشع باتفآ  هدرشف  حول 

یمومع

10000

81

(1 31  ) راظتنا همانلصف  هدرشف  حول 

ناگتخیهرف

10000

82

(1  ) راظتنا میمش  هدرشف  حول 

یمومع

10000

83

(2  ) راظتنا میمش  هدرشف  حول 

یمومع

50000

84

رهم عولط  هدرشف  حول 

یمومع
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10000

85

یهاگشیامن ياه  تنیمل  هدرشف  حول 

یمومع

250000

86

(1-29  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هژیو  ناما  هلجم 

یمومع

8000

87

ایرد یبآ  لثم 

ناکدوک

8000

88

غیلبت هرظانم و 

یمومع

38000

89

نایدا رد  یجنم 

یصصخت
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35000

90

یبرغ ناهوژپ  نید  هاگدید  زا  تیودهم 

نایوجشناد

25000

91

هتس حاحص  رد  ّتیودهم 

یصصخت

25000

92

یسارکومد ینید ، تموکح  ّتیودهم ،

نایوجشناد یهاگشناد ، شیپ 

32000

93

ینامسآ يادن 

یصصخت

27000

94

تایلیئارسا یسررب  دقن و 

یصصخت
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45000

95

راظتنا هب  هرابود  یهاگن 

یمومع

15000

96

( یتامدقم همانسرد   ) شنیرفآ نیگن 

نایوجشناد یهاگشناد ، شیپ 

28000

97

ون یلمأت  راظتنا ، اونین و 

یمومع

30000

98

دیآ یم  وا  یتقو 

یمومع

6000

99

تفگن نم  هب  سک  چیه 

ناناوج یمومع 
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10000

ماـن هب  دـک 2711  مـق  هیتـجح  هعبـش  یلم  کـناب  ( 0101784765003  ) ابیـس باـسح  هب  ار  یتـساوخرد  باـتک  هجو  اـضاقت : هوـحن 
مان و اب  هارمه  ار  یکناب  شیف  لصا  هدومن و  زیراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا 

.دیئامن لاسرا  سکف  ای  تسپ  قیرط  زا  لیذ  یناشن  هب  یتسپ ، قیقد  سردآ  یتساوخرد و  ياه  باتک  دادعت 

هزوح ّتیودهم  یـصصخت  زکرم  كالپ 24  - نایلع - دیهـش  تسب  نب  راـمآ -)  ) هچوک 22 هیئافـص -)  ) ءادهـش نابایخ  مق - یناشن :
119/37135 یتسپ : قودنص    / 0251 :7737160 و 7744273 - سکاف ، 0251-7737801 نفلت : مق / هیملع 

.دنشاب یم  رادروخرب  هژیو  فیفخت  زا  هدمع  نارادیرخ  يروآدای :
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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
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EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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