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ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  هریس و 

باتک تاصخشم 

 - 1350 يدهم ، یمالغ ، هسانشرس : 

شهوژپ زکرم  رد  هدش  هیهت  یمالغ ؛ يدهم  / ملـسو هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  هریـس و  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياه 

.1388 هط ، باتک  هط ،  یگنهرف  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 21×14/5س  .ص ؛ 175 يرهاظ :  تاصخشم 

.28 ربمایپ ؛ اب  تسورف : 

(. تسورف رییغت  )1388 هط ،  باتک  هط ،  یگنهرف  هسسوم  یلبق :  پاچ  تشاددای : 

4-07-5334-600-978 لایر :  25000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  175 ؛  [ - 171  ] .ص همانباتک :  تشاددای : 

یعامتجا یسایس و  ياه  هاگدید  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

قالخا .ق --  11 ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

فلا BP24/55/غ8س9 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

3757195 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2
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24 شیاین اعد و  . 2

26 تکرح زا  شیپ  فلا )
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ص:4

34 نانمشد يارب  نیرفن  ط )
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52 ینابرهم د )

54 يرادیاپ ه )_

58 ناگدنمزر يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يزاس  گنهرف  . 2

58 یهلا ینیرفآ  هزیگنا  داجیا  فلا )

59 يداصتقا هزیگنا  کی _ 

59 یعیبط هزیگنا  ود _ 

59 یعامتجا هزیگنا  هس _ 
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ص:5
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132 نانز ناکدوک و  تینوصم  راهچ _ 
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ص:6
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ص:7

راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

وا فطل  هب  ات  تخادنا  تفلا  امـش  ياه  لد  نایم  سپ  .دـیدوب  رگیدـکی ]  ] نانمـشد هک  هاگ  نآ  .دـینک  دای  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  و 
(103 نارمع : لآ   ) .دیناهر نآ  زا  ار  امش  هک  دیدوب  شتآ  هاگترپ  رانک  رب  دیدُش و  مه  ناردارب 

گنج يوخ  هک  دوب  هدش  ببـس  يا  هلیبق  ياه  بصعت  ینادان و  .دندوب  زاجح  هریزج  هبـش  ياه  برع  مالـسا ، ناهج  يزکرم  هتـسه 
هداوناخ هلیبق و  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دـندوبن ، ناتـساد  مه  زین  اه  تب  شتـسرپ  رد  یتح  دـحتم و  نانآ  .دوش  هنیداهن  اهنآ  رد  هناـهاوخ 

ياه گنج  .دوب  نانآ  ینادان  هناشن  نآ ، فارطا  هبعک و  رد  گرزب  کـچوک و  تب  دوجو 360  .دتسرپب  ار  تب  کی  داد  یم  حیجرت 
.تسا تیلهاج  نارود  يا  هلیبق  ياه  بصعت  رگید  يور  ییایند ، زیچان  لئاسم  رس  رب  ینالوط 

راکیپ .دنوش  هتشک  لاس  اه  هد  لوط  رد  رفن  اهدص  هک  دش  یم  ببـس  يرتش  ای  بسا  رـس  رب  فالتخا  لیلد  هب  هلیبق ، ود  ینمـشد  هاگ 
هنومن برعلا ، مایا  اربغ و  سِحاد ، سوسبتلا ، برح  ياه  گنج  يریگ  لکـش  لئاو و  نب  رکب  ِبلغَت و  جرزخ ، سوا و  لیابق  هتـسویپ 

.تسا راگزور  نآ  برع  هنادرخبان  هشیدنا  نیا  زا  ییاه 

هب ینیمزرس  نینچ  رد  ار  شیوخ  تمحر  هنماد  هک  دید  تحلصم  دنوادخ 
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زا يربارب  يردارب و  هک  داهن  ناینب  ار  یتموکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  .دـنارتسگب  یتسود  حلـص و  ناسر  مایپ  تسد 
دـض یتموکح  دـش  ببـس  دـیحوت  رواب  شرتسگ  یناسنا و  قالخا  شزومآ  نادان ، مدرم  نتخاس  تسد  کی  .دوب  نآ  یـساسا  لوصا 

.دوش لیکشت  یتسرپ  هلیبق  يداژن و  ضیعبت 

مه درگ  مالـسا  يالاو  همیخ  رد  یگمه  يزرورهم ، نییآ  ساـسا  رب  یلو  دـندوبن ، تخاونکی  نیـشیپ ، نییآ  داژن و  رظن  زا  ناناملـسم 
ربمایپ دوجو  تکرب  هب  ...و ، یـشیرق  یجرزخ ، یـسوا ، یـسراپ ، یگنز ، یـشبح ، یمور ، برع ، .دندش  دیحوت  نید  میلـست  دندمآ و 

اب هک  یبرع  .دندیـشخرد  شوخ  دـندیلاب و  مالـسا  رهم  رپ  شوغآ  رد  هتـشذگ ، ياه  هنیک  زا  رود  هب  شمارآ و  یلد و  کی  اـب  ادـخ ،
گنج رد  يدنب  هریج  طیارش  نیرت  تخس  رد  هک  درک  یقرت  نانچ  تشاد ، مرـش  شیوخ  رتخد  نتـشکن  زا  گنج و  رـس  دوخ ، ردارب 

.داهن یم  نیلاب  هب  رس  هنسرگ  دوخ  دیشخب و  یم  دندوب _  ریسا  هک  شنانمشد _  هب  ار  دوخ  كاروخ  اه ،

هب ترـضح  نآ  .داد  خر  مدرم  تیادـه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یـشوک  تخـس  تکرب  هب  گرزب ، ياه  ینوگرگد  نیا 
، ور نیازا  .دزومایب  ناناملـسم  هب  یگدـنز  ياه  هبنج  مامت  رد  ار  هدیدنـسپ  قالخا  ات  دیـشوک  رـشب  قـالخا  ملعم  نیرت  گرزب  ناونع 

.تسا يوبن  ياه  ثیدح  شخب  نیرتشیب  راوگرزب ، نآ  یقالخا  ياه  هزومآ 

 _ اه گنج  ینعی  ناشیا _  تموکح  طیارش  نیرت  تخس  رد  ار  ترضح  نآ  یتیبرت  یقالخا و  هریس  زا  ییاه  شخب  راتـشون ، نیا  رد 
.دـهدن تسد  زا  ار  وکین  يوخ  طیارـش ، مامت  رد  هک  دزای  یم  تسد  یقالخا  تابث  هب  یماگنه  راکزیهرپ ، ناـسنا  .مینک  یم  یـسررب 

یگمه هاگدروآ ، راک و  لحم  هاگشناد ، هسردم ، هناخ ،
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تیاضر دودح و  راکیپ ، نیا  زرم  هتفای و  تسد  ربکا  داهج  هب  دوش ، هریچ  نآ  رب  هدنمزر  رگا  هک  تسا  نورد  سیلبا  اب  راکیپ  نادـیم 
نآ تسا و  راگدرورپ  يدونـشخ  هب  یبای  تسد  نآ ، زا  يرادساپ  تسا و  یتدیقع  ياهرواب  هب  ضرعت  زرم ، نیا  زا  رذگ  .تسا  یهلا 
اهنآ دونشخ و  ناشیا  زا  ادخ  ُْهنَع ؛ اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِضَر   » راختفا رپ  ناشن  هب  دنک ، یم  ظفح  اه  هصرع  نیا  رد  ار  یهلا  قالخا  هک 

.دبای یم  تسد  ( 22 هلداجم : « ) .دندونشخ وا  زا 

وگلا نیرتهب  مالـسا ، ربمایپ  یقالخا  یتیبرت و  هریـس  هک  دـننکن  دـیدرت  دنتـسه ، يوریپ  يارب  بسانم  ییوگلا  یپ  رد  هک  یناگدـنمزر 
.تسا هدازآ  ياه  ناسنا  يارب 
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

شهوژپ عوضوم  هرابرد  یتاکن  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یبلط  حلص  . 2

شهوژپ عوضوم  هرابرد  یتاکن  . 1

شهوژپ عوضوم  هرابرد  یتاکن  . 1

: مینادب تسا  هتسیاب  باتک  نیا  هعلاطم  زا  شیپ 

قلُخ و عمج  قالخا ، هژاو  .تسا  هدـش  نایب  یقالخا  ياه  باـتک  رد  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  هعومجم ، نیا  رد  قـالخا  زا  روظنم  . 1
هب دوش و  یم  هدـیمان  قـالخا » ، » تسا ناـسنا  رد  هک  ینطاـب  یحور و  تافـص  تاـکلم و  زیارغ و  تسا ، ناـسنا  ینورد  لکـش  قلُخ ،

(1) .دنیوگ یقالخا » راتفر   » ای قالخا »  » زین دوش  یشان  تایقلُخ  نیا  زا  هک  يراتفر  لامعا و 

هب اـهنت  میزادرپ و  یمن  اـه  گـنج  رد  ربماـیپ  ياـهراتفر  یخرب  هفـسلف  یماـظن و  ياـه  کـیتکات  هب  رـضاح ، هعوـمجم  رد  نیارباـنب ،
.دشاب هتشاد  دومن  نآ  رد  یقالخا  یتیبرت و  هبنج  هک  مینک  یم  هراشا  ییاهدروم 

نوناق هک  تهج  نآ  زا  ربمایپ  .دنک  میسرت  دوخ  يارب  یقیقد  يدنبزرم  قالخا ، ملع  هقف و  ملع  نایم  دیاب  هدنناوخ  راتشون ، نیا  رد  . 2
یمالسا نیناوق  جارختـسا  تسناد  دیاب  لاح ، نیا  اب  .تسا  یـسررب  لباق  نوناق  ناونع  هب  شرادرک  راتفر و  تسادخ ، هدنیامن  راذگ و 

رایسب ياه  هنیرق  یسررب  دنمزاین  هقف ) )

ص13. چ4 ، ، 1374 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  ینک ، يودهم  اضردمحم  - 1
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یم باتک  نیا  رد  هچنآ  .دروآ  تسد  هب  ار  ینوناـق  ناوت  یمن  تیاور  کـی  هعلاـطم  اـب  تسا و  هربخ  ناسانـشراک  ناـهیقف و  يوس  زا 
.یهقف یهاگن  هن  تساه ، گنج  رد  يوبن  هریس  هب  یقالخا  یهاگن  میناوخ ،

تموکح يارب  ماکحا  .تسا  هدوب  راذـگرثا  یهلا  ماکحا  يارجا  نانمـشد و  ناتـسود و  اب  ربماـیپ  دروخرب  هویـش  رد  ناـمز ، رذـگ  . 3
رییغت دنمزاین  ماکحا ، یجیردت  لوزن  نیا  .دندش  انشآ  نآ  نیناوق  مالسا و  اب  مدرم  هتسهآ  هتسهآ  دش و  لزان  مارآ  مارآ  يوبن ، ياپون 
اقیقد يزورما ، نانمـشد  اب  ییورایور  يارب  ناوت  یمن  نیاربانب ، .تسا  نانمـشد  ناناملـسم و  اب  دروخرب  رد  هعماج  يربهر  ياه  هویش 

اب ینوناق  دروخرب  یگنوگچ  هربخ ، ناهیقف  دیاب  هنیمز  نیا  رد  .درک  ارجا  ار  هنیدـم  رد  تموکح  تسخن  ياه  لاس  ياه  شور  نامه 
.دننک جارختسا  ینید  ياه  نتم  زا  ار  نانمشد 

تسد هب  .دوب  دنب  ياپ  ربمایپ  ياه  گنج  ای  اهوفع  مامت  هب  ناوت  یمن  هزورما  ور ، نیازا  .تسادخ  ربمایپ  هژیو  یهلا ، ماکحا  یخرب  . 4
.تسا هقف  ملع  هزوح  رد  زین  ربمایپ  يارب  یصخش  مکح  ندروآ 

يوریپ و تیلباق  اه ، ناکم  اه و  نامز  مامت  يارب  ربمایپ ، یقالخا  ياهدروخرب  اه و  هویش  رتشیب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت 
.دوش وگزاب  ربمایپ  یتیبرت  هریس  اهنت  هدش  یعس  هعومجم  نیا  رد  ور ، نیازا  .دراد  ندش  وگلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یبلط  حلص  . 2

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یبلط  حلص  . 2

(61 لافنا :  ) .تساناد ياونش  وا  هک  نک  لکوت  ادخ  رب  يارگ و  نادب  زین ]  ] وت دندییارگ ، حلص  هب  رگا  و 

اب راب  کی  یتح  ینالوط ، تدـم  نیا  رد  .درک  لمحت  ییابیکـش  اب  ار  هجنکـش  رازآ و  هنوگ  همه  لاـس  هدزیـس  هکم ، رد  ادـخ  ربماـیپ 
یتشرد هب  شیوخ  نانمشد 

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

ناکرشم .دندرک  یم  دروخرب  یمرن  هب  نانمـشد  اب  دوخ ، رادرک  راتفگ و  رد  ترـضح ، نآ  زا  يوریپ  هب  زین  ناناملـسم  .تفگن  نخس 
قوـقح نیتـسخن  زا  مالـسا ، زا  يوریپ  مرج  هب  ار  ناناملـسم  هـک  ییاـج  اـت  دنتـسج  دوـس  ناـشیا  تسکـش  يارب  یهار  ره  زا  شیرق ،
نانمشد .دندرک  لمحت  هناروبص  ناناملـسم  نیا ، دوجو  اب  .دندرزآ  يداصتقا  لماک  هرـصاحم  اب  ار  نانآ  دندرک و  مورحم  يدنورهش 

نامرف ترجه  هب  ار  ربمایپ  بیغ ، شورـس  .دـندش  نامیپ  مه  وا  رورت  يارب  دـندمآ و  هوتـس  هب  شنارای  ربمایپ و  ییابیکـش  همه  نیا  زا 
.تشاذگ ماکان  ار  نانآ  داد و 

دندیباتنرب و زین  رگید  ینیمزرس  رد  ار  رون  دوجو  یشیرق ، ناتسود  کیرات  یلو  درک ، ترجه  اجنآ  هب  برثی ، یلاها  توعد  هب  ربمایپ 
هکنیا زا  لفاغ  دندیشوک ، رون  نآ  یشوماخ  هار  رد  دنتشاد ، ناوت  ات 

دزورفرب دزیا  هک  ار  یغارچ 

دزوسب ششیر  دنک ، ُفپ  سک  نآ  ره 

زواجت دصق  دوخ  دیلپ  تین  اب  نانمشد  رگا  یلو  دوشن ، رو  هلعش  قح  هاپس  يوس  زا  گنج  شتآ  ات  دیشوک  یم  هراومه  ترـضح  نآ 
دنداتـسیا و یم  نارادـمایند  ربارب  رد  هنادـنم  تردـق  شیافواب ، نارای  ربمایپ و  دـندنارورپ ، یم  رـس  رد  ار  ناراد  نید  نید و  نایک  هب 

.دنداد یم  تسکش  ار  نانمشد 

نیا هدوب و  یتـسود  حلـص و  شمارآ ، لاـبند  هتـسویپ  مالـسا  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  تلاـسر ، نارود  لوط  رد  يوبن  هریـس  یناوخزاـب 
.دننک اپرب  گنج  دنتسیاب و  ناناملسم  ربارب  رد  دنداد  یم  تئرج  دوخ  هب  هک  دندوب  نانمشد 

ربمایپ نانخس  نآرق و  ياه  هزومآ  ساسا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یبلط  حلص  زا  ییاهدروم  هب  میشوک  یم  شخب  نیا  رد 
.مینک هراشا  ناشیا  راتفر  و 
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نآرق هشیدنا  فلا )

هراشا

نآرق هشیدنا  فلا )

انشآ یهلا  بجاو  نیا  اب  هتـسهآ  هتـسهآ  ناناملـسم  ات  دش  لزان  داهج  هرابرد  يرایـسب  ياه  هیآ  تثعب ، تسخن  لاس  هدزیـس  لوط  رد 
طوبرم ياه  هیآ  رامش  .دش  لزان  داهج  تیمها  هرابرد  يرایـسب  ياه  هیآ  ربمایپ ، تافو  ماگنه  ات  تثعب  مهدزاود  لاس  زا  یلو  دنوش ،

هدش لزان  ترجه  موس  لاس  رد  عوضوم ، نیا  هب  طوبرم  ياه  هیآ  نیرتشیب   (1) .نآرق لک  دصرد  ینعی 45  تسا ، هیآ   260 داهج ، هب 
(2) .تسا

.دراد یم  او  نانآ  اب  دیدش  دروخرب  هب  ار  ناناملسم  رگید ، شخب  دهد و  یم  نامرف  ناکرـشم  اب  زیمآ  تملاسم  راتفر  هب  اه  هیآ  یخرب 
لافنا هروس  ياه 61 و 62  هیآ  هنومن ، يارب  .دـش  لزان  ترجه  تسخن  ياه  لاس  تثعب و  نارود  رد  ًالومعم  هنابلط ، حلـص  ياه  هیآ 

، ردب هوزغ  نایرج  رد  هیآ  نیا  .دنریذپب  ناناملسم  دندرک ، حلص  داهنشیپ  نانآ  رگا  دنک و  حلص  ناکرـشم  اب  دهد  یم  نامرف  ربمایپ  هب 
امـش اب  هک  مدنـسپ  یمن  نم  نایـشیرق ! يا  : » تفگ نینچ  ناکرـشم  هب  ادـخ  ربمایپ  نآ ، لاـبند  هب   (3) .دـش لزان  ترجه  مود  لاس  رد 

.دش زاغآ  گنج  دنتفریذپن و  نایشیرق  هتبلا  .دیدرگزاب » دینک و  اهر  ارم  سپ  .مشاب  دربن  رگزاغآ  موش و  ریگرد 

یم هدید  ...و  تئارب )  ) هبوت جـح ، دـمحم ، ياه  هروس  رد  دـنک ، یم  قیوشت  ناکرـشم  اب  گنج  نتـشک و  هب  ار  ناناملـسم  هک  یتایآ 
دسر یم  رظن  هب  .دوش 

ص 165. نآرق ، رد  لوحت  ریس  يرفعج ، يدهمدمحم  - 1
ص 29. نآرق ، رد  لوحت  ریس  يرفعج ، يدهمدمحم  - 2

ص 440. ج4 ، چ1 ، ق ، 1415 ه . _ یملعا ، هسسؤم  توریب ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  یسربط ، نسح  نب  لضف  - 3

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_13_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_13_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_13_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:14

: درب یپ  ناوت  یم  هروس  نیمه  رد  زین  دروخرب  هنوگ  نیا  ییارچ  هب  تفای و  ناوت  یم  هبوت  هروس  رد  ار  اه  هیآ  نیرتدیدش 

ناکرشم ینکش  نامیپ  کی _ 

ناکرشم ینکش  نامیپ  کی _ 

«. دیگنج یمن  ...دنتسکش ، ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  یهورگ  اب  ارچ  : » دیامرف یم  نینچ  مهدزیس  هیآ  رد  دنوادخ 

نامیپ ناکرـشم  هشیمه  یلو  دوب ، رادافو  دوخ  ياه  نامیپ  همه  هب  ربمایپ  لاس ، هن  لوط  رد  .دش  لزان  ترجه  مهن  لاس  رد  هبوت  هروس 
ایآ .دنتـشاذگ  اپ  ریز  ار  دادرارق  نیا  اهنآ  یلو  دش ، هتـسب  ناکرـشم  دوس  هب  نیگنـس  طیارـش  اب  هیبیدح  حلـص  دادرارق  .دنتـسکش  یم 

؟ دنمارتحا هتسیاش  دنتسکش ، یم  ار  دوخ  نامیپ  هنادرم  ناوجان  هک  یهورگ  نینچ 

شهاگداز زا  ربمایپ  ندرک  نوریب  ود _ 

شهاگداز زا  ربمایپ  ندرک  نوریب  ود _ 

رد .دـیگنج » یمن  ...دـننک ، نوریب  ار  ادـخ ]  ] هداتـسرف هک  دـندش  نآ  رب  ...هک  یهورگ  اب  ارچ  : » دـیامرف یم  هیآ  نامه  رد  راگدرورپ 
، ربمایپ نتشک  نانآ و  ییادتبا  میمصت  شهاگداز ، زا  ربمایپ  ندرک  نوریب  هک  دیوگ  یم  نانآ  هئطوت  زا  هروس ، نیمه  ملهچ  هیآ  ریسفت 

.دوب ناش  ییاهن  میمصت 

اه گنج  رگزاغآ  ناکرشم ؛ هس _ 

اه گنج  رگزاغآ  ناکرشم ؛ هس _ 

نانچ ؛(1)  دندرک لیمحت  ربمایپ  رب  ار  بازحا  دـحا و  ردـب ، ياه  گنج  ناکرـشم ، .دـندوب  دربن  رگزاغآ  هک  دوب  نیا  نانآ  موس  مرج 
(13 هبوت : «. ) دندرک زاغآ  امش  اب   [ ار گنج   ] راب نیتسخن  هک  دندوب  نانآ  : » دیامرف یم  ادخ  هک 

صص 175 و 176. ج7 ، چ 1 ، ، 1375 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق ، دیواج ، روشنم  یناحبس ، رفعج  - 1
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شالت مالسا  رون  ندرک  شوماخ  يارب  هک  دنتـسه  تیناسنا  نانمـشد  نیا  تسین و  اهدربن  اه و  گنج  رگزاغآ  مالـسا ، بیترت ، نیدب 
.دننک یم 

يوبن ياه  هزومآ  ب )

يوبن ياه  هزومآ  ب )

هیحور  » درک و راهم  ار  نانآ  یتسود  گنج  ربماـیپ ، .دوب  قاـفآ  هرهـش  دربن  هب  ناـنآ  هقـالع  تشاد و  هنیرید  یـسنُا  گـنج  اـب  برع ،
بازحا گنج  رد  ترـضح  نآ  .تسین  شزرا  یهاوخ  گنج  هک  تخومآ  نانآ  هب  دنارورپ و  ناشیا  رد  ار  یبلط » تداهـش   » و داهج »

: دومرف نینچ  شنارای  هب 

ار ییابیکـش  دیدش ، توعد  گنج  هب  راچان  رگا  .دیبلطب  تیفاع  ادخ  زا  هکلب  دـینکن ، وزرآ  ار  نمـشد  اب  تاقالم  گنج و  مدرم ! يا 
(1) .دیزاس دوخ  هشیپ 

(2) «. دیشاب هتشادن  گنج  يوزرآ  َّوُدَْعلا ؛ اوُّنَمَتَت  ال  : » دندوب هدینش  ربمایپ  زا  نوگانوگ  ياهدربن  رد  ار  نخس  نیا  ناناملسم 

يوبن راتفر  ج )

هراشا

يوبن راتفر  ج )

اه لصف  ریز 

هیبیدح حلص  کی _ 

ربمایپ ياهدربن  ود _ 

هیبیدح حلص  کی _ 

هیبیدح حلص  کی _ 

هک درک  یم  هبرجت  ار  دوخ  تردـق  یگدـنلاب و  نارود  یمالـسا  ماظن  تشذـگ و  یم  یحو  نیمزرـس  زا  ربمایپ  جارخا  زا  لاـس  شش 
شیرق نارفاک  تراسا  رد  نانچمه  ادخ  هناخ  .تفر  هکم  هب  هنیدم  زا  ادخ ، هناخ  ترایز  يارب  یـسایس ، یبهذـم _  يرفـس  رد  ربمایپ 

رضاح یلو  دندرک ، يریگولج  هکم  هب  ناناملسم  دورو  زا  نانآ  .تفر  یم  رامـش  هب  نایـشیرق  يارب  يرطخ  ربمایپ ، تکرح  نیا  دوب و 
.دننک اضما  هلاس  هد  حلص  دادرارق  ربمایپ  اب  دندش 
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ص9. ج4 ، ق ، 1401 ه . _ رشنلا ، هعابطلل و  رکفلاراد  اج ، یب  يراخب ، حیحص  يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  - 1
چ1، ق ، 1378 ه . _ هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  اج ، یب  میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  - 2

ص95. ج15 ،
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شنم دوجو  اب  ربمایپ  یلو  دیـشخب ، یم  ناکرـشم  هب  ار  ییاهزایتما  اریز  دوبن ؛ دـنیاشوخ  ناناملـسم  يارب  همان  حلـص  نیا  داـفم  رهاـظ 
نیا سپ  رد  هک  یگرزب  تحلصم  لیلد  هب  راب  نیا  درک ، یم  هجوت  اهدادرارق  اه و  گنج  رد  باحـصا  رظن  هب  هک  شیوخ  یگـشیمه 
مامت حلص  نیا  : » دنا هدرک  دای  هنوگ  نیا  ارجام  نیا  زا  ناراگن  خیرات  .درک  اضما  ار  نآ  شیوخ ، نارای  رظن  بلج  نودب  دوب ، دادرارق 
لوبق ار  حلـص  طورـش ، نیا  اب  هک  دنتـساوخ  یم  هدرک و  هعجارم  ربماـیپ  هب  اـهنآ  .ناناملـسم  زا  يرایـسب  ضارتعا  زا  سپ  رگم  دـشن ،

(1) «. دندوب ضرتعم  هراومه  رگید  رفن  دنچ  رمع و  اصوصخم  .دنکن 

ناشن هیبیدح ، همان  حلـص  .دنک  یم  دای  ( 1 حتف : « ) نشور يزوریپ  نیبم ؛ حـتف   » ناونع اب  هیبیدـح  حلـص  زا  نآرق  هک  تساجنیا  بلاج 
هدیدان رادیاپ  یشمارآ  هب  یبای  تسد  يارب  ار  ناکرشم  ياه  ینمشد  همه  دش  رضاح  ترضح  نآ  .تسا  ربمایپ  یتسود  حلـص  هدنهد 

درم روالد  .دـبای  تسد  نارفاک  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  هب  ات  دـنک  شومارف  ار  نانآ  يزوت  هنیک  ینمـشد و  لاس  هدـجه  دریگب و 
دیریذپب و نمشد  زا  ار  حلص  درک  یم  شرافـس  دوخ  ناهدنامرف  هب  دوب ، يوبن  بتکم  درگاش  هک  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا ، هاپس 

: دومرف یم 

(2) .ما هتفای  گنج  زا  رتزاسراک  دشابن ، مالسا  یتسس  نهو و  هیام  هک  ینامز  ات  ار  حلص  نم 

: دهد یم  نامرف  ناناملسم  هب  لافنا  هروس  هیآ 61 

یعطقم يارب  سب  شتآ  هک  نیا  ای  دـشابن  قداص  دوخ  ياضاقت  رد  نمـشد  هچرگا  .دـیریذپب  امـش  داد ، حلـص  داهنـشیپ  نمـشد  رگا 
دیاب ناناملسم  .دشاب  هاتوک 

ص183. ج2 ، ات ، یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، هیوبنلا ، هریسلا  نالحد ، ینیز  دمحا  - 1
هـسسؤم نارهت ، يوـمرا ، ینیـسح  نیدـلا  لـالجریم  حیحـصت : ملکلاررد ، مکحلاررغ و  يدـمآ ، یمیمت  دـمحم  نـب  دـحاولادبع  - 2

ص244. ج6 ، ، 1373 نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و 
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.دنریذپب ار  نآ  طرش  دیق و  نودب 

: دیامرف یم  هروس  نیمه  هیآ 62  رد  یلاعت  قح 

.دنک یم  تیافک  امش  يارب  ادخ  دنهد ، بیرف  ار  امش  حلص ، تساوخرد  شریذپ و  اب  دنهاوخب  رگا 

ربمایپ ياهدربن  ود _ 

ربمایپ ياهدربن  ود _ 

، هوزغ ُهن  رد  .دـنمان  یم  هوزغ  ار  اـه  گـنج  نیا  هک   (1) دوب گنج  هدـنامرف 27  تسیز ، یم  هنیدـم  رد  هک  يا  هرود  رد  ادـخ  ربمایپ 
زا یکی  تشادـن ، روضح  ترـضح  نآ  هک  زین  رگید  ياـه  گـنج  رد   (2) .درک راکیپ  نانمـشد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 

.دنا هدرک  شرازگ  ار   (3) هّیرس  56 ناسیون ، هریس  .دنیوگ  یم  هّیرس  اه ، گنج  نیا  هب  .دوب  هدنامرف  ناشیا  نارای 

تفریذپ ماجنا  یناور  تایلمع  يارب  ربمایپ ، یماظن  ياه  تکرح  یخرب  هکلب  دوبن ، دربن  ربمایپ ، ياه  هّیرـس  اه و  هوزغ  رتشیب  ِماجنارس 
باحصا درک و  یم  رارف  نمشد  رگید ، يا  هراپ  رد  دیماجنا و  یم  حلـص  دادرارق  هب  يریگرد ، زا  شیپ  اه ، هّیرـس  اه و  هوزغ  یخرب  و 

.دنتشگ یم  زاب  هنیدم  هب  ربمایپ 

گنج یپ  رد  دـندرک و  یم  عافد  ناناملـسم  ًالومعم  دـش ، یم  هتخورفا  گنج  شتآ  هک  مه  ییاه  هّیرـس  ای  اه  هوزغ  زا  هتـسد  نآ  رد 
.تسا هدوبن  نافیعض  ندرک  راوخ  ای  یهاوخ  نوزفا  يدنمزآ ، يارب  يوبن  ياه  گنج  زا  مادک  چیه  هک  تسادیپ  .دندوبن 

ترضح هک  تسا  نآ  يایوگ  اه ، گنج  رد  نانمشد  اب  ربمایپ  دروخرب  هویش 

ص38. چ1 ، ق ، 1425 ه . _ نیدلادعس ، راد  قشمد ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاوزغ  يزوج ، نبا  نامحرلادبع  جرفلاوبا  - 1

ص38. چ1 ، ق ، 1425 ه . _ نیدلادعس ، راد  قشمد ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاوزغ  يزوج ، نبا  نامحرلادبع  جرفلاوبا  - 2
چ1، ق ، ه . _  1425 نیدلادعـس ، راد  قـشمد ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  تاوزغ  يزوـج ، نـبا  نامحرلادـبع  جرفلاوـبا  - 3

ص127.
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هشیمه ترضح  تسا و  هدشن  باترپ  ناناملسم  يوس  زا  ریت  نیتسخن  یگنج ، چیه  رد  .تشاد  زیهرپ  يزیر  نوخ  گنج و  زا  هتـسویپ 
ًالومعم دش و  یم  زاغآ  زور  لوا  رد  اه  گنج  رتشیب  تیلهاج ، نامز  رد  هنومن ، يارب  .درک  یم  يرود  دـنک ، زاغآ  ار  گنج  هکنیا  زا 

دحا هوک  رانک  رد  هاگرحس  ناکرـشم  دحا ، گنج  رد  ور ، نیازا   (1) .دننک هلمح  يا  هلیبق  هب  هناریگ  لفاغ  یناهگان و  دندیـشوک  یم 
.درک یم  نییعت  رهظ )  ) لاوز ماگنه  ار  اه  گنج  نامز  ربمایپ  یلو  دندوب ، هدش  رضاح 

: دیوگ یم  یفوا  یبأ  نب  هللادبع 

(2) .دنک دربن  هاگ  نآ  دوش و  رهظ  ات  دش  یم  رظتنم  دش ، یم  ورایور  نمشد  اب  هک  اه  گنج  یضعب  رد  ربمایپ 

یلع ماما   (3)« .دگنجب نمـشد  اب  دیـشروخ  لاوز  ماگنه  تشاد  یم  تسود  ادـخ  ربمایپ  : » تسا هدـمآ  نینچ  زین  لبنح  نبا  دنـسم  رد 
نیا هفـسلف  .دننک  زاغآ  لاوز  زا  سپ  ار  گنج  دنوشن و  ریگرد  رهظ  زا  شیپ  هک  دوب  هداد  نامرف  دوخ  ناهدنامرف  هب  زین  مالـسلا  هیلع 

هدومرف نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ربمایپ و  یتسود  حلـص  دنلب  حور  يایوگ  ریخأت ،
: تسا

دوـش یم  ببـس  نیا  تسا و  کـیدزن  بش  هب  رهظ  .دـیآ  یم  دورف  يزوریپ  یهلا و  تمحر  هدوـشگ و  نامـسآ  ياـهرد  رهظ  ماـگنه 
دنبای یتصرف  دنا ،] هدش  نامیشپ   ] هک نانآ  دوش و  رتمک  فرط  ود  ياه  هتشک   [ هدش و هاتوک  گنج  تدم  ]

ص420. ج5 ، چ2 ، ق ، 1413 ه . _ دادغب ، هعماج  دادغب ، مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  یلع ، داوج  - 1
ص9. ج4 ، يراخب ، حیحص  - 2

ص356. ج4 ، رداص ، راد  توریب ، دمحادنسم ، لبنح ، نب  دمحا  - 3
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(1) .دنیوجب دوس  رارف  يارب  بش  یکیرات  زا  نایرارف  دندرگزاب و  هک 

یم هرهب  یغیلبت  يرکف و  تکرح  زا  هراوـمه  هکلب  درب ، یمن  هرهب  مالـسا  شرتـسگ  غـیلبت و  يارب  گـنج  زا  ربماـیپ  هکنیا  رگید  هتکن 
غّلبم ناونع  هب  ار  ریمع  نب  بصعم  تسخن  زین  هنیدـم  رد  .درک  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  یگنهرف ، ياـه  شـالت  زا  سپ  تسج و 

نانخـس اب  اه  تقو  رتشیب  رد  دوب و  هدامآ  اهنآ  ینید  ياه  شـسرپ  هب  نداد  خـساپ  يارب  زور  ره  هنیدـم ، هب  ندـمآ  اب  دوخ  داتـسرف و 
نآرق هلیـسو  هب  هنیدم  ِنآْرُْقلِاب ؛ ْتَِحُتف  َهنیِدَـملا  نإ  : » دومرف هراب  نیا  رد  ترـضح  نآ   (2) .درک یم  ییاـمنهار  ار  مدرم  دوخ ، ياویش 

(3) «. دش حتف 

: دنک یم  دای  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  فده  يوبن و  ياه  گنج  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

.دنربب نیب  زا  ار  برعلا  هریزج  ناکرـشم  ای  دنربب  نیب  زا  ار  هکم  نیکرـشم  هک  دوبن  نیا  ناشدصقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
زا دندوب  عنام  نوچ  اهنآ  .دشاب  مالـسا  تموکح  دشاب ؛ نآرق  تموکح  تموکح ، دننک و  رـشتنم  ار  مالـسا  نید  هک  دوب  نیا  دـصقم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  يدایز  ياه  گنج  ...دـش .  یم  گـنج  هب  یهتنم  دـنکب ، ادـیپ  ققحت  یمالـسا  تموکح  هکنیا 

(4) [. دنرادرب  ] یهلا دصقم  نیا  رس  زا  ار  عناوم  هک  تسا  هدوب  انعم  نیا  يارب  همه  تسا ، هدومرف 

ح5. ص28 ، ج5 ، چ5 ، ، 1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : یفاک ، ینیلک ، یبوقعی  نب  دمحم  - 1
چ 1، ، 1373 تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  نارهت ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  مالـسا  یـسایس  خیرات  نایرفعج ، لوسر  - 2

ص168. ج2 ،
ص7. ج1 ، 1956 م ، هیرصملا ، هضهنلا  هبتکم  هرهاق ، دجنم ، نیدلا  حالص  قیقحت : نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، - 3

ص41. ج8 ، ، 1378 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ماما ، هفیحص  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 4

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_19_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_19_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:20

ادخ اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هطبار  مود : لصف 

هراشا

ادخ اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هطبار  مود : لصف 

هام کی  .تشاد  هنیرید  یـسنُا  ادـخ  اب  دوش ، هتخیگنارب  يربمایپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح 
تدابع لاح  رد  هک  دش  ثوعبم  تلاسر  هب  یماگنه  ناشیا  .تسا  ترـضح  نآ  هناصلخم  یگدنب  هناشن  ارح ، راغ  رد  لاس  رد  تدابع 

نودب ار  بش  چیه  یلو  دوب ، هدنایامن  وا  هب  تشهب  رد  ار  شیالاو  هاگیاج  هدیـشخب و  ار  وا  سپ  شیپ و  هانگ  دـنوادخ ، هکنآ  اب  .دوب 
رما و نتسیرگن ، نتفگ ، نخـس  .دنک  رکـشت  ادخ  زا  شیوخ ، یگدنب  اب  تساوخ  یم  وا  .درکن  حبـص  قح ، هاگ  شیپ  رد  ییاس  نیبج 

.دوب ادخ  يارب  وا  ندیشک  سفن  یتح  ندرک و  یهن 

زین گنج  رد  ترضح  .تسا  یگدنب  هناشن  ادخ ، يارب  گنج  .دوب  قح  يارب  قح و  یپ  زا  دز ، یم  ریشمش  تفر و  یم  گنج  هب  رگا 
ماما .تشاد  یمرب  اعد  هب  تسد  ای  تشاذـگ  یم  هدجـس  هب  رـس  تفای ، یم  یتصرف  رگا  درک و  یمن  شومارف  ار  تداـبع  ادـخ و  داـی 

: دیوگ یم  نینچ  ردب  گنج  ياه  هنحص  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع 

: دیوگ یم  هتسویپ  تسا و  هدجس  رد  مدید  .موش  هاگآ  ربمایپ  لاوحا  زا  ات  متشگزاب  تعرـس  هب  هاگ  نآ  .مدیگنج  يردق  زور  نآ  رد 
ای ُّیَح  ای  »
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هرابود مدـش و  گنج  لوغـشم  .ُموُّیَق » اـی  ُّیَح  اـی  : » تفگ یم  ناـنچ  مه  متفر ، ربماـیپ  دزن  مود  راـب  یتقو  .متـشگرب  نادـیم  هب  .ُموُّیَق »
(1) .درک ربمایپ  بیصن  ار  يزوریپ  دنوادخ  هک  دوب  نینچ  .دیوگ  یم  ار  هلمج  نامه  تسا و  لاح  نامه  رد  ترضح  مدید  .متشگرب 

زامن هب  مامتها  . 1

زامن هب  مامتها  . 1

ادخ يوس  زا  تدابع  ود  اهنت  تشاد ، روضح  هکم  رد  ربمایپ  هک  یتدم   (2) .تسا هناگ  جنپ  ياهزامن  بوجو  مالسا ، روتسد  نیتسخن 
يارب بجاو و  ربماـیپ ، رب  نآ ، زا  شیپ  دـش و  بجاو  تثعب  مهن  لاـس  رد  هضیرف  ود  نیا  .زاـمن  تراـهط و  دـش : بجاو  ناناملـسم  رب 

نیرتهب مالـسا و  سأر  نوتـس و   (4)، نید يراوتـسا  ببـس  زامن ، ادـخ ، ربمایپ  هاـگن  زا   (3) .دوب دکؤم  بحتسم  ای  تنـس  ناناملـسم ،
(6) «. تسا هدش  هداهن  زامن  رد  نم  مشچ  ینشور  : » دومرف یم  هراومه  ور ، نیازا   (5) .تسا یهلا  روتسد 

نیرخآ رد  ناشیا  .داد  یم  رکذت  نارای  هب  نآ  ياه  تکرب  تیمها و  زامن و  ندـناوخ  هرابرد  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: دیوگ یم  کلام  نب  سنا  .تفگ  نخس  مهم  رما  نیا  هرابرد  زین  رمع  تاظحل 

، زامن هرابرد  : » تفگ ام  هب  سپ  .میدوب  شرانک  رد  ادخ  ربمایپ  تافو  ماگنه 

ص26. ج2 ، رداص ، راد  توریب ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم  - 1
ص27، چ1 ، ، 1377 ثیدحلاراد ، مق ، يدوعسم ، يداهلادبع  همجرت : هنسلا ، باتکلا و  یف  هالـصلا  يرهـش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2

ح53.
ص 28، چ1 ، ، 1377 ثیدحلاراد ، مق ، يدوعسم ، يداهلادبع  همجرت : هنسلا ، باتکلا و  یف  هالصلا  يرهـش ، ير  يدمحم  دمحم  - 3

ح55.
ح 5. ص19 ، ج2 ، یفاک ، - 4

ح13. ص523 ، ، 1362 هیملع ، هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : لاصخ ، قودص ، خیش  - 5
ح7. ص321 ، ج5 ، یفاک ، - 6
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(1) .درک رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  و  .دینک » هشیپ  یهلا  ياوقت 

نب رباج  هشیاع ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  زا  هک  يرایـسب  ياه  شرازگ  .دوب  راکـشآ  هباحـص  مامت  يارب  زامن ، تاقوا  رب  ربمایپ  تبقارم 
: دیامرف یم  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  زامن  تقو  هب  ربمایپ  هجوت  هناشن  هدش ، نایب  نارگید  هللادبع و 

هداوناخ و ایوگ  دیسر ، یم  زامن  تقو  هک  یماگنه  تشاد و  یمن  مدقم  زامن  رب  ار  رگید  زیچ  ای  ماش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
(2) .دسانش یمن  ار  تسود 

رد .دوش  اپرب  تعامج  زامن  دیوگب و  ناذا  دیاب  لالب  ناذا ، ماگنه  هک  دنتسناد  یم  ناناملـسم  دوب ، هدنامرف  ربمایپ  هک  ییاه  گنج  رد 
.دنشاب نمشد  هب  ور  دندوب  راچان  دنتسیاب ، هلبق  هب  ور  هکنآ  يارب  ناناملسم  هاپس  اه ، گنج  یخرب 

هب يرگید  راک  ره  زا  شیپ  ادخ  ربمایپ  .دندیـسر  دحا  هقطنم  هب  حبـص ، زامن  تقو  رحـس و  ماگنه  ناناملـسم  رکـشل  دـحا ، گنج  رد 
زامن نارفاک  هدز  تریح  ناگدید  ربارب  رد  ربمایپ  دندوب ، دربن  هدامآ  ناکرشم  هک  یلاح  رد  .دیوگب  هماقا  ناذا و  هک  داد  روتـسد  لالب 

(3) .دناوخ

نب دلاخ  هیبیدح ، نایرج  رد  .تخیگنارب  یناهگان  يا  هلمح  يارب  ار  نانمـشد  عمط  تقو ، لوا  رد  تعامج  زامن  هب  ناناملـسم  مامتها 
ناناملـسم لالب ، ناذا  اب  رهظ  ماگنه  .دش  کیدزن  ناناملـسم  هاگودرا  هب  ربمایپ  نتـشک  يارب  ناکرـشم  زا  رفن  تسیود  هارمه  هب  دیلو 

لاح رد  ناناملسم  تفگ : ناکرشم  هب  دلاخ  زامن ، زا  سپ  .تشاد  رظن  ریز  ار  نانآ  تقد  هب  دلاخ  دندناوخ و  ار  رهظ  زامن 

ح73. ص33 ، هنسلا ، باتکلا و  یف  هالصلا  - 1

ح73. ص33 ، هنسلا ، باتکلا و  یف  هالصلا  - 2
، یهاگـشناد رـشن  زکرم  نارهت ، یناغماد ، يودـهم  دومحم  همجرت : ربمایپ ، ياه  گـنج  خـیرات  يزاـغم  يدـقاو ، رمع  نب  دـمحم  - 3

ص159. چ2 ، ، 1369
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، اـهنآ رظن  رد  زاـمن  دیـسر و  دـهاوخ  ارف  زاـمن  تعاـس  مه  زاـب  یلو  میتـشک ، یم  ار  یهورگ  میدرک ، یم  هلمح  رگا  دـندوب ؛ تـلفغ 
.تسا ناشنادنزرف  اه و  ناج  زا  رت  بوبحم 

هک رـصع  زامن  ماگنه  .تخومآ  ربمایپ  هب  ار  فوخ  زامن  درک و  لزاـن  ار  ءاـسن  هروس  هیآ 106  لیئربج  رصع ، رهظ و  زامن  هلـصاف  رد 
تفگ و مارحالا  هریبکت  ربمایپ  .دوب  ناشیا  ربارب  مه  نمشد  دنداتـسیا و  هلبق  هب  ور  ناناملـسم  ربمایپ و  تفگ و  هماقا  ناذا و  لالب  دش ،
هک یماگنه  یلو  دنتفر ، عوکر  هب  فص  ود  ره  درک ، عوکر  ربمایپ  یتقو  دنتفگ و  ریبکت  دندوب ، هداتـسیا  زامن  يارب  هک  یفـص  ود  ره 

هدنام عوکر  هب  لصتم  مایق ، تلاح  هب  مود  فص  دندرک و  هدجـس  دـندوب ، ترـضح  نآ  هب  لصتم  هک  یفـص  تفر ، هدجـس  هب  ربمایپ 
ود ره  ریخأت ، یکدـنا  اب  مود  فص  دـندرک و  مایق  اهنآ  تفای ، نایاپ  لوا  فص  اب  ربماـیپ  هدجـس  نوچ  دـندرک و  یم  ینابـساپ  دوب و 

درک و اثنخ  ار  نانمشد  هشقن  هویش  نیا  اب  ربمایپ   (1) .دندرک لمع  تروص  نیمه  هب  زین  مود  تعکر  رد  .دنداد  ماجنا  ار  دوخ  هدـجس 
.دش اپرب  هدیدنسپ  یلکش  هب  طیارش و  نیرت  تخس  رد  زامن 

زامن دـمآ ، یم  شیپ  هک  یتصرف  ره  رد  ترـضح  نآ  دوب  هدـش  ببـس  تدابع  هب  ناـشیا  يدـنم  هقـالع  زاـمن و  هب  ربماـیپ  هژیو  هجوت 
، زامن هب  یگتفیش  نیا  .تسا  تسد  رد  دربن  ياهزور  اه و  بش  رد  ناشیا  یبحتـسم  ياهزامن  هرابرد  يرایـسب  ياه  شرازگ  .دناوخب 

هدمآ نینچ  هلآ _  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همیخ  رادساپ  رـس  رـشب _  نب  دابع  تالاوحا  رد  .دوب  هدـش  لقتنم  زین  ربمایپ  نارای  هب 
ات وا  تسا ،

، یهاگـشناد رـشن  زکرم  نارهت ، یناغماد ، يودـهم  دومحم  همجرت : ربمایپ ، ياه  گـنج  خـیرات  يزاـغم  يدـقاو ، رمع  نب  دـمحم  - 1
صص 441 و 442. چ2 ، ، 1369
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: دنک یم  لقن  هملسم  نب  دمحم  .درازگ  یم  زامن  ربمایپ  همیخ  رانک  رد  حبص 

يوس نآ  رد  ربمایپ ، همیخ  لباقم  هب  قیقع  يداو  هیحاـن  زا  راوس ، دـص  هارمه  دـیلو  نب  دـلاخ  بازحا ، گـنج  ياـه  بش  زا  یکی  رد 
بقارم مدز : گناب  تشاد ، ار  ربمایپ  همیخ  تظافح  تیلوئسم  هک  رـشب  نب  دابع  هب  مدرک و  هجوتم  ار  ناناملـسم  نم  .دندیـسر  قدنخ 

نایاپ ار  دوخ  زامن  ات  تخادرپ  دوجـس  عوکر و  هب  تعرـس  هب  دینـش ، ارم  يادص  نوچ  دوب و  زامن  لاح  رد  وا  يوشن ! ریگ  لفاغ  شاب 
(1) .درب

شیوخ ناهدنامرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـندرک  یم  راتفر  اه  گنج  رد  ترـضح  هریـس  يانبم  رب  يوبن  بتکم  ناگدـش  تیبرت 
، دوب هاطرا  یبا  نب  رـُسب  ندرک  بوکرـس  رومأم  هک  همادـق  نب  هیراج  هب  هنومن ، يارب  .دـیربن  داـی  زا  ار  زاـمن  هک  دوب  هدرک  يروآداـی 

(2) «. دیربن دای  زا  ار  ادخ  دربن ، زور  بش و  رد  دینک و  هماقا  نآ  تقو  لوا  رد  ار  زامن  : » تشون نینچ 

شیاین اعد و  . 2

هراشا

شیاین اعد و  . 2

راگتـسر هک  دشاب  دینک ، دای  رایـسب  ار  ادخ  دیزرو و  يرادیاپ  دینک ، یم  دروخرب  یهورگ  اب  نوچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(45 لافنا :  ) .دیوش

(77 ناقرف :  ) .دنک یمن  امش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ  دشابن ، امش  ياعد  رگا  وگب 

.تسا ینامـسآ  نایدا  همه  كرتشم  لئاسم  زا  ندرک ، اعد  دنتـشاد و  دـیکأت  یلاعت  قح  اب  تاجانم  اـعد و  ندـناوخ  رب  ناربماـیپ  همه 
ار ادخ  هژیو  تیانع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدرک  دیکأت  اعد  رب  رگید  ياه  نید  زا  شیب  مالسا  نیبم  نید 

، یهاگـشناد رـشن  زکرم  نارهت ، یناغماد ، يودـهم  دومحم  همجرت : ربمایپ ، ياه  گـنج  خـیرات  يزاـغم  يدـقاو ، رمع  نب  دـمحم  - 1
ص349. چ2 ، ، 1369

 . ص628 ج2 ، چ2 ، یلم ، راثآ  نمجنا  تاراشتنا  هلسلس  يومرا ، ثدحم  قیقحت : تاراغلا ، یفقث ، دمحم  نب  میهاربا  - 2
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(1) .تسا هتسناد  ناگدننکاعد  لماش  اهنت 

الب ياهرد  نتسب  يارب   » »(2) و تسا نیمز  اه و  نامسآ  رون  نید و  نوتـس  نمؤم ، حالـس  اعد ،  » هک تسا  هدمآ  يوبن  ياه  هزومآ  رد 
(4) «. دوش یمن  كاله  ندرک  اعد  اب  سک  چیه   » اریز  (3) ؛» درب هانپ  اعد  هب  دیاب 

نانمشد اب  اعد ، رپس  حالس و  اب  دنناوت  یم  نانمؤم  دبای و  یم  تدش  زاین  نیا  گنج ، رطخ و  ماگنه  یلو  دندنمزاین ، اعد  هب  اه  ناسنا 
اـه و یتخـس  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دزن  یتـقو   (5) «. تسا رتآراـک  هدـنرب ، حالـس  زا  اـعد ،  » هک دنـشاب  هتـشاد  نیقی  دـنگنجب و 

(6) «. اعد : » دومرف تسیچ ؟ ناربمایپ  حالس  دنتفگ : .دیوش » لسوتم  ناربمایپ  حالس  هب  : » دومرف دندرک ، هوکش  تامیالمان 

رد دـنوادخ  هنومن ، يارب  .دـنا  هدرب  هرهب  نآ  زا  اه  گنج  رد  ناگدـنمزر  هک  تسا  هدرک  ناـیب  ار   (7) يرایسب ياهاعد  میرک ، نآرق 
: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(9 لافنا :  ) .درک تباجا  ار  امش  ياعد  سپ  .دیدرک  یم  يراز  هثاغتسا و  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  ار  یماگنه  دیرآ  دای  هب 

یلع ماما  دربن ، ياه  هصرع  درمروالد  .دمزر  یم  ادـخ  يارب  هک  تسا  يا  هدـنمزر  شیاین  اعد ، تباجتـسا  ياهدروم  نیرتهب  زا  یکی 
: دیامرف یم  دوب ، هدننکاعد  رایسب  ینعی  اّعَد ، يدرم  دوخ  هک  مالسلا  هیلع 

.77 ناقرف : - 1
ح1. ص468 ، ج2 ، یفاک ، - 2

ص621. لاصخ ، - 3
ح12. ص19 ، چ1 ، ق ، 1407 ه . _ جع ، يدهم  ماما  هسردم  مق ، تاوعدلا ، يدنوار ، نیدلا  بطق  - 4

ح7. ص469 ، ج2 ، یفاک ، - 5

ح5. ص468 ، ج2 ، یفاک ، - 6
 . 88 سنوی : 89 ؛  فارعا : 250_286 ؛ هرقب : - 7
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يارب لـطاب  قح و  فص  ود  یتقو  ناراـب و  لوزن  ماـگنه  ناذا ، تقو  ندـناوخ ، نآرق  ماـگنه  دیرمـش ؛ تمینغ  اـج  راـهچ  رد  ار  اـعد 
(1) .دوش یم  لیکشت  يزابناج  تداهش و 

هب ییاهن ، يزوریپ  یماظن و  ياهرازبا  ییآراک  هک  دنادب  مه  ار  نیا  یلو  دوش ، دنم  هرهب  زور  یعافد  ياهرازبا  مامت  زا  دـیاب  ناملـسم 
شرازگ یناوخزاب  رد  .دـنک  يراج  نابز  رب  ار  قح  دای  مان و  راکیپ ، ياـه  هظحل  ماـمت  رد  دـیاب  سپ  .تساـتکی  راـگدرورپ  تساوخ 

یم ور  اعد  تاجانم و  هب  هتسویپ  گنج ، نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  ترـضح  نآ  هک  میبای  یمرد  يوبن ، ياه  گنج  زا  یخیرات  ياه 
(2) .دروآ

رد یهورگ و  يدرف و  ياه  يزوریپ  ربخ  ماـگنه  گـنج ، جوا  رد  دربن ، زا  شیپ  نانمـشد ، تکرح  زا  یهاـگآ  ماـگنه  ادـخ ، ربماـیپ 
نانمـشد و رب  نیرفن  هاگ  ناگدـنمزر و  يارب  نتـساوخ  يرای  ادـخ و  هب  ندرب  هانپ  يارب  اه ، شیاین  نیا  .درک  یم  اـعد  گـنج  ناـیاپ 

اهنت رازراک ، رد  وا  ییوگ  هک  دروآ  یم  دـیدپ  ار  هراگنا  نیا  گنج ، نادـیم  رد  ربمایپ  ياهاعد  یگدرتسگ  .دوب  نانآ  رـش  زا  ییاـهر 
.دیگنج یم  نانمشد  اب  هناعاجش  دوب و  هاپس  هدنامرف  اه  هوزغ  رد  ترضح  نآ  یلو  درک ، یم  اعد 

: مینک یم  یسررب  گنج  رد  ار  ربمایپ  ياهاعد  رتشیب ، ییانشآ  يارب 

تکرح زا  شیپ  فلا )

تکرح زا  شیپ  فلا )

ح3. ص477 ، ج2 ، یفاک ، - 1
.114 صص 1 _  چ4 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، گنج ، نادیم  رد  اعد  یناشاک ، يردیح  نیسح  کن : - 2
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: تفگ نینچ  هنیدم  يوس  هب  نمشد  تکرح  زا  نتفای  ربخ  ماگنه  دحا ، گنج  رد  ربمایپ 

(1) .ُلوُصَأ َِکب  ُلوُجَأ َو  َِکب  َّمُهّللَأ  ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو    ُ هّللا اَُنبْسَح 

.منک یم  هلمح  وت  يورین  هب  عفد و  ار  نمشد  وت  يرای  هب  ایادخ ! .تسا  لیکو  نیرتهب  وا  .يادخ  ار  ام  تسا  سب 

دربن زا  شیپ  ب )

دربن زا  شیپ  ب )

: درک یم  زاغآ  اعد  نیا  اب  ار  گنج  ترضح ، نآ  کلام ، نب  سنا  هتفگ  هب 

(2) .ُِلتاُقا َِکب  ُلوُصَأ َو  َِکب  ُلوُحَأ َو  َِکب  يِریِصَن  يِدُضَع َو  َْتنَأ  َّمُهّللَأ 

.درک مهاوخ  گنج  وت  کمک  هب  هلمح و  نانآ  هب  عفد و  ار  نمشد  وت  يرای  هب  .یتسه  نم  ناسر  يرای  نابیتشپ و  وت  ایادخ ! راب 

نانآ يارب  ربمایپ  دندوب ، ناوتان  ناناملسم  هک  ردب  گنج  زاغآ  رد  هنومن ، يارب  .تشاد  يا  هژیو  شیاین  یگنج ، ره  تبسانم  هب  ربمایپ 
: درک اعد  نینچ  گنج  زا  شیپ 

.نک ناشریس  دنتسه ، هنسرگ  .ناشوپب  ار  نانآ  دنتسه ، هنهرب  .نک  ناشراوس  دنتسه ، هدایپ  تعامج  نیا  ایادخ !

ساـبل اـب  دـندش و  هراوـس  ریــس و  يزوریپ ، زا  سپ  ناناملــسم  دـش و  باجتــسم  ربماـیپ  ياـعد  نـیا  : » دـیوگ یم  ملــسا  نـب  هـملس 
(3) «. دنتشگرب

ناناملسم يارب  اعد  ج )

ناناملسم يارب  اعد  ج )

، توریب ضوـعم ، دـمحم  یلع  خیـشلا  دوجوملادـبع و  دـمحا  لداـع  خیـشلا  قـیقحت : داـشرلا ، يدـهلا و  لبــس  یماـش ، یحلاـص  - 1
ص183. ج4 ، چ1 ، ق ، 1414 ه . _ هیملعلا ، بتکلاراد 

ح2632. ص592 ، ج1 ، چ1 ، ق ، 1410 ه . _ رکفلاراد ، ماحللا ، دومحم  دیعس  قیقحت : دوواد ، یبا  ننس  یناتسیس ، ثعشا  نبا  - 2
ص371. ج1 ، هیوبنلا ، هریسلا  نالحد ، - 3
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .درک یم  اعد  اهنآ  يارب  دتسرفب ، گنج  هب  ار  یهورگ  تساوخ  یم  هاگره  ربمایپ 

: دومرف یم  ناشیا  هاگ  .دوب  دربن  رد  رضاح  ناناملسم  همه  لماش  يوبن ، ياهاعد  یخرب  نینچمه 

(2) .ِیباحْصَأ َلاح  ِیلاح َو  يَرت  ْدَقَف  ِیبْرَک  َیِّمَه َو  ْفِشْکِإ 

.ینیب یم  ار  منارای  نم و  ناشیرپ  لاح  هک  وت  ناهرب ؛ ام  زا  ار  يراتفرگ  هودنا و 

: دناوخ نینچ  ار  ادخ  ربمایپ  دوب ، كدنا  ناناملسم  رامش  هک  ردب  هوزغ  رد 

(3) .دش یهاوخن  تدابع  نیمز  رد  زگره  وت  دنوش ، هتشک  هورگ  نیا  رگا  .نک  افو  يداد ، نم  هب  هک  یترصن  هدعو  هب  اهلاراب !

.دش هدینش  ربمایپ  زا  مه  نینُح  هوزغ  تسخن  قیاقد  رد  بازحا و  گنج  رد  هنیدم  هرصاحم  ینایاپ  ياهزور  رد  اعد ، نیا  ریظن 

ناصاخ يارب  اعد  د )

ناصاخ يارب  اعد  د )

یم اعد  درف  نآ  يارب  ربمایپ  عقاوم ، نیا  رد  .دندرک  یم  داش  ار  ادخ  ربمایپ  بلق  دندیمزر و  یم  هناروالد  مالسا ، هاپس  نارادرس  یخرب 
، عیبر نب  دعس  ذاعم ، نب  دیعس  هداتق ، هفیذُح  هناجُدوبا ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  .دش  ربمایپ  نارای  زا  يرایسب  بیـصن  راختفا ، نیا  .درک 

.تسا هدرک  اعد  نانآ  قح  رد  ادخ  ربمایپ  هک  دندوب  یناسک  زا  يراصنا  بویا  وبا  يرافغ و  رذوبا 

ح7. ص29 ، ج5 ، یفاکلا ، - 1
ح17. ص561 ، ج2 ، یفاکلا ، - 2

ص156. ج5 ، رکفلاراد ، توریب ، ملسم ، حیحص  يروباشین ، ملسم  - 3
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نانمـشد زا  یکی  گنج ، نادیم  رد  هک  یماگنه  .درک  عافد  ربمایپ  زا  هناناج  دربن ، نایاپ  ات  دیـشخرد و  وکین  دحا  گنج  رد  هناجدوبا 
: دومرف اعد  نینچ  ربمایپ  تشک ، ار  ربمایپ  تخسرس 

(1) .ٍضار ْهنَع  اَنَأ  امَک  َهَشَرَخ  ِْنبا  ِنَع  َضْرا  َّمُهّللَأ 

.متسه یضار  وا  زا  نم  هک  هنوگ  نامه  شاب ، یضار  هناجدوبا  زا  ایادخ !

لیلد هب  هک  تسا  ربماـیپ  ناراـی  رگید  زا  رتشیب  رایـسب  هدرک ، اـه  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يارب  ربماـیپ  هک  ییاـهاعد  راـمش 
نانمؤمریما قدـنخ ، زور  رد  یتقو  .تسا  ترـضح  نآ  رامـش  یب  ياه  يروالد  و  كوبت _ زج  هب  اه _  گنج  ماـمت  رد  ماـما  روضح 

زا یکی  .درک  اعد  نیدـنچ  ناشیا  قح  رد  ربمایپ  تفر ، یم  دودـبع  نب  ورمع  برع ، ناولهپ  گرزب  اـب  راـکیپ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
: تسا نینچ  اهاعد  نیا 

راذگم و اهنت  ارم  اراگدرورپ ! .راد  هگن  نم  يارب  ار  یلع  زورما  .یتفرگ  نم  زا  دُحا  زور  رد  ار  هزمح  ردب و  زور  رد  ار  هدیبُع  ایادـخ !
(2) .یناگدنامزاب نیرتهب  وت 

راکیپ یتخس  ماگنه  ه )_

راکیپ یتخس  ماگنه  ه )_

: دیوگ یم  يردخ  دیعس  وبا  .دوب  دنوادخ  ربمایپ ، هانپ  ادخ و  ربمایپ  اه ، یتخس  رد  ناناملسم  هاگ  هانپ 

شکورف گنج  شتآ  ات  میناوخب  ار  ادـخ  نآ  اب  هک  تسه  ییاعد  ایآ  میتفگ  ربمایپ  هب  دـش ، راوشد  رازراـک  نوچ  بازحا  گـنج  رد 
شمارآ هب  ار  اه  یمارآان  نیا  ناشوپب و  ار  ام  یتظافح  یب  نیا  زا  ایادخ ! دیناوخب : نینچ  .يرآ  دومرف : دنک ؟

ص7. ج15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص215. ج20 ، چ3 ، ق ، 1403 ه . _ یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، يزاریش ، ینابر  قیقحت : راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - 2
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(1) .نک لیدبت 

: دومرف تفر و  حتف  هوک  زارف  رب  دوخ  ربمایپ  سپس 

انَّمَغ َو اّنَع  ْفِشْکِإ  َنِیلَّوَْألا  َِیئابآ  ُِّیلَو  یِِّیلِو و  َيالْوَم و  َْتنَأ  ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َفِشاک  َنیِّرَطْضُملا َو  َبیُِجم  ای  َنِیبوُرْکَْملا َو  َخیِرَـص  ای 
(2) .َِکتَرُْدق َِکلْوَح َو  َِکتَّوُِقب َو  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  َبْرَک  اّنَع  ْفِشْکِإ  اَنبْرَک  انَّمَه َو 

تـسرپرس نم ، تسرپرـس  نم ، يالوم  وت  گرزب ، هودـنا  هدـننک  فرطرب  ناگراچیب و  هدـننک  تباجا  يا  ناـنیگمغ و  سرداـیرف  يا 
.زاس فرطرب  تتردق  ورین و  توق ، اب  ار  موق  نیا  هودنا  .نک  فرطرب  ار  ام  هودنا  ام و  ینارگن  ام ، مغ  .یتسه  منیشیپ  ناردپ 

ارف ار  نانآ  سابع  شیومع ، هطـساو  هب  ربمایپ  تسخن  دـنتخیرگ ، دـندرک و  اـهر  ار  گـنج  نادـیم  نینح  گـنج  رد  ناناملـسم  یتقو 
یم يراـی  وت  زا  منک و  یم  تیاکـش   [ موق نیا  زا   ] وت هب  میاتـس و  یم  ار  وـت  گرزب ! يادـخ  يا  : » درک هوکـش  نینچ  سپـس  .دـناوخ 

وا يارب  ادخ  درک و  اعد  یـسوم  نیا  زا  شیپ  هک  يدـناوخ  یتالمج  هب  ار  ادـخ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  .میوج »
دیـشاپ و نمـشد  هاپـس  فرط  كاخ  یتشم  یهلا ، يرای  هب  ادـخ  ربمایپ  هاگ  نآ  .داد  تاجن  نوعرف  تسد  زا  ار  وا  تفاکـش و  ار  ایرد 

مالسا هاپس  دوس  هب  گنج  دنتـشگزاب و  ناناملـسم  تخیـسگ و  مه  زا  نمـشد  هاپـس  یهلا ، هزجعم  هب  .امـش » يور  داب  تشز  : » دومرف
.تفای نایاپ 

نادیهش يارب  اعد  و )

نادیهش يارب  اعد  و )

اعد وا  قح  رد  دش ، یم  رضاح  يدیهش  ره  رکیپ  رانک  ربمایپ  هک  یماگنه 

ص3. ج3 ، دمحا ، دنسم  - 1
ص230. ج20 ، راونالاراحب ، - 2
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گنج رد  هزین  مخز  تسیب  رثا  رب  سوباق ، نب  بهو  .دوب  دیهـش  نآ  زا  راگدرورپ  تیاضر  هدـنهد  ناشن  اـه ، شیاـین  نیا  .دومرف  یم 
«. متسه یضار  وت  زا  نم  .دشاب  یضار  وت  زا  ادخ  : » دومرف دید ، ار  وا  كاپ  ندب  ربمایپ  یتقو  .دش  دیهش  دحا 

: درک دای  نینچ  ار  ادخ  تسیرگ و  دش و  رثأتم  ترضح  نآ  دیسر ، ربمایپ  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  تداهش  ربخ  یتقو 

رد هک  ینیـشناج  نیرتوکین  هد ؛ رارق  وا  نادـنزرف  نایم  رد  ینیـشناج  ایادـخ ! .اه  شاداپ  نیرتهب  يوس  هب  دـمآ ، وت  دزن  رفعج  ایادـخ !
.یهد یم  رارق  تناگدنب  زا  یکی  نادنزرف 

: دومرف نینچ  زین  دحا  نادیهش  قح  رد  ناشیا 

.دنتفای تداهش  وت  هار  رد  هورگ  نیا  هک  تسا  هاوگ  وت  هداتسرف  هدنب و  شتسرپ ! راوازس  يادخ  يا 

یَبـْقُع َمِْعِنف  ُْمتْرَبَـص  اـِمب  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَأ  : » تفگ یم  تفر و  یم  نادیهـش  تراـیز  هـب  لاـس  ره  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
(1) «. ِراّدلا

يرازگ ساپس  ز )

يرازگ ساپس  ز )

، تالکـشم دورف  یتخـس و  ماگنه  تشاد و  گرزب  یحور  ناشیا  .دوب  رازگ  ساپـس  گنج ، ياـهدورف  زارف و  ماـمت  رد  ادـخ  ربماـیپ 
دنچ هب  .دوش  یم  زاغآ  يرازگ  ساپـس  اب  ناـشیا  ياـهاعد  رتشیب  .درک  یم  تاـبثا  ار  دوخ  یگدـنب  هنوگ  نیا  رکـشت و  ادـخ  زا  رتشیب 

.مینک یم  هراشا  اه  يراوشد  ماگنه  ربمایپ  يرازگرکش  زا  هنومن 

ح6716. ص574 ، چ11 ، یملع ، سلجم  تاراشتنا  یمظعا ، نامحرلا  بیبح  قیقحت : فَّنصُملا ، یناعنص ، قازرلادبع  - 1
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دش و بسا  رب  راوس  یمخز  یندـب  اب  نادیهـش ، نفد  زا  سپ  ترـضح  .دـندش  دیهـش  ای  یمخز  يرایـسب  ناناملـسم  دـحا ، گنج  رد 
هب ار  دوخ  ياه  تسد  ربمایپ  دـش ، کیدزن  هنیدـم  هب  ناشیا  هک  یماگنه  .دـندمآ  هنیدـم  تمـس  هب  ناـشیا  هارمه  حورجم  ناناملـسم 

هدـمآ دـحا  ات  ربمایپ  نتفای  يارب  هک  نز  هدراهچ  دنداتـسیا و  فص  ود  رد  ناناملـسم  كدـنا  هورگ  درک و  دـنلب  يرازگرکـش  هناـشن 
ربمایپ ياعد  .دیوگ  ساپـس  ار  ادـخ  ات  دنتـسیاب  مظنم  هک  تساوخ  شنارای  زا  ربمایپ  هاگ  نآ  .دـنتفرگ  رارق  نادرم  رـس  تشپ  دـندوب ،

: دوب نینچ 

...دریگب ار  نآ  ولج  دـناوت  یمن  یـسک  یهد ، یم  شیاشگ  وت  ار  هچنآ  ادـنوادخ ! .دزـس  ار  وت  اهنت  ساپـس  دـمح و  ماـمت  ادـنوادخ !
(1) .مناوخ یم  ار  وت  تیفاع  لضف و  تمحر و  تکرب و  نم  ادنوادخ !

، تفرگ رارق  ادهشلادیس  هزمح  هراپ  هراپ  ندب  رانک  ناشیا  هک  یماگنه  .درک  رکش  ار  ادخ  ناناملسم ، يرهاظ  تسکـش  زا  سپ  ربمایپ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دش  تحاران  رایسب 

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  دید ، هدش  هلثم  ار  هزمح  ندب  ربمایپ  نوچ 

(2) .يرَأ ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  َْتنَأ  یکَتْشُْملا َو  َْکَیلِإَو  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَأ 

.مرگن یم  هچنآ  رب  هدنناسر ، يرای  ییوت  تساور و  وت  هب  اهنت  ندرب  تیاکش  تسازس و  ار  وت  اهنت  ساپس  دمح و  ادنوادخ !

زا هنیدم  هرـصاحم  هام  کی  زا  سپ  .دوب  هدش  هدنکارپ  مالـسا  رکـشل  هک  دناوخ  نینح  گنج  هناتـسآ  رد  ادخ  ربمایپ  ار  اعد  نیا  ریظن 
، برع بازحا  يوس 

ص227. ج4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 1
ص371. ج1 ، ق ، 1383 ه . _ فراعملاراد ، یضیف ، رغصأ  یلع  نب  فصآ  قیقحت : مالسالا ، مئاعد  یبرغم ، نامعن  یضاق  - 2
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زا يربخ  هک  تسه  یـسک  هچ  : » دومرف نانآ  هب  باطخ  ربمایپ  .دـندوب  هدـش  ناوتان  امرـس  یگنـسرگ و  یتخـس ، تدـش  زا  ناناملـسم 
نیا درک و  نایب  ار  دوخ  تساوخرد  ربمایپ  مود  راب  .دادن  خساپ  سک  چیه  دورب »؟ تشهب  هب  شالت  نیا  هطـساو  هب  دروایب و  ناکرـشم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تفگن  يزیچ  یسک  زین  راب 

یمن خساپ  ارچ  هک  درک  تساوخزاب  ار  هفیذح  ربمایپ ، هاگ  نآ  دنتساوخ »؟ یم  تشهب  زا  رتالاب  یـشاداپ  ایآ  دنتـساوخ ؛ یم  هچ  نانآ 
نینچ ادـخ  هب  ربماـیپ  دـش و  هناور  تساـخرب و  تیرومأـم  ماـجنا  يارب  يو  ماجنارـس  .تفگ  شا  یلاـح  یب  یناوتاـن و  زا  وا  ییوگ و 

ار تیاـعد  دـنوادخ  تـفگ : دـمآ و  دورف  لـیئربج  ...ِیباحْـصَأ ».  َلاَـح  ِیلاَـح َو  يَرت  ْدَـقَف  ِیبْرَک  یِّمَغ َو  یِّمَه َو  ْفِـشْکِإ  : » تـفگ
ارْکُـش : » تفگ یم  هتـسویپ  دوب ، يراج  شکرابم  ناگدـید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  داتفا و  هدجـس  هب  ترـضح  هاگان  .درک  باجتـسم 

(1) «. ِیباحْصَأ َتْمِحَر  ِینَتْمِحَر َو  امَک  ارْکُش 

ادهش هداوناخ  يارب  اعد  ح )

ادهش هداوناخ  يارب  اعد  ح )

نانع دعس ، ماگنه ، نیا  رد  .تفاتـش  ناشیا  دزن  ذاعم ، نب  دعـس  ردام  هیواعم ، نب  عفار  رتخد  هشبک ، تشگ ، یمرب  دحا  زا  ربمایپ  یتقو 
« .وا رب  نیرفآ  اِهب ؛ ابَحْرَم  : » دومرف ربمایپ  .دیآ  یم  ام  يوس  هب  مردام  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : وا  .تشاد  تسد  هب  ار  ربمایپ  بسا  راسفا 

تمالـس هب  ار  وت  نوچ  ادخ ! لوسر  يا  داد : خساپ  هشبک  .تفگ  وا  هب  ار  ذاعم  نب  ورمع  شدـنزرف  تیزعت  ربمایپ  دیـسر ، هشبک  نوچ 
دبعم ّما  هب  ربمایپ  هاگ  نآ  .دشابن  تخس  نم  رب  یتبیصم  چیه  متفای ،

ح420. ص278 ، ج8 ، یفاک ، - 1
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هتفریذـپ امـش  قح  رد  ناشیا  تعافـش  دـننک و  ریـس  مه  اب  تشهب  رد  امـش  ناگتـشک  هک  نک  داش  ار  دوخ  موق  شاـب و  داـش  : » دومرف
ریخ ياعد  ناشیا  ناگدـنامزاب  قح  رد  نونکا  .میرادـن  اور  ندرک  هیرگ  ناـشیا  قح  رد  میدـش و  یـضار  : » درک ضرع  هشبک  .تسا »

ربـب و نوریب  ناـنآ  لد  زا  ار  هصغ  مغ و  ایادـخ ! ْمُهَتَبیِـصُم ؛ ُْربْـجاَو  ْمِِهبوـُُلق  َنْزُح  ْبِهْذَأ  َّمُهّللَأ  : » درک اـعد  نینچ  ادـخ  ربماـیپ  .اـمرف »
(1) «. امرف ناربج  ار  نانآ  تبیصم 

نانمشد يارب  نیرفن  ط )

نانمشد يارب  نیرفن  ط )

دهاوخ و یم  يرای  دنوادخ  زا  باذع ، لوزن  نانمشد و  ّرـش  عفد  يارب  يربمایپ  ره  درک ؟ یم  نیرفن  ار  دوخ  نانمـشد  ادخ  ربمایپ  ایآ 
یتح درک و  یم  نیرفن  ار  نانآ  نانمـشد ، رـش  عفد  يارب  زین  یهلا  ربمایپ  نیرخآ  .دـندوب  هاـگآ  ناربماـیپ  حالـس  نیا  زا  اـه  تما  همه 

.دوشگن نیرفن  هب  بل  دیدنسپن و  نانآ  همه  يارب  ار  باذع  هاگ  چیه  یلو  تساوخ ، یم  ادخ  زا  ار  نانآ  تلذ  ای  گرم 

عفد ام  زا  ار  وا  رـش  ایادخ ! : » تفگ نینچ  ربمایپ  دشکب ، ار  ناشیا  ات  درک  بیقعت  ترجه  ماگنه  ار  ترـضح  نانمـشد ، زا  یکی  یتقو 
.دنام زاب  بیقعت  زا  دور و  ورف  قالتاب  رد  کلام  نب  هقارس  بسا  هک  دش  ببس  ربمایپ  نیرفن  نیا  .نک »

روک ام  ندید  زا  ار  نانآ  نامـشچ  ایادـخ ! ْمُهَراْصبَأ ؛ ِمْعَأ  َّمُهّللَأ  : » تفگ نینچ  ناشیا  زین  روث  راغ  رد  شیرق  ناکرـشم  رـش  عفد  يارب 
(2) «. امرف

: درک اعد  ردب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ص389. ج1 ، ، 1381 هیمالسا ، نارهت ، خیراوتلا ، خسان  رهپس ، یقتدمحم  زا : لقن  هب  ص 77 ، گنج ، نادیم  رد  اعد  - 1
ص33. ج19 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) .ْمُهَماْدقَأ ْلِْزلَز  ْمَُهبوُلق و  ْبِعْرَا  َّمُهّللَأ 

.نادرگ شزرل  راچد  ام  يوس  هب  تکرح  رد  ار  نانآ  ياه  ماگ  نک و  هریچ  نانآ  ياه  لد  رب  ار  تشحو  سرت و  اهلاراب !

رایـسب اه  گنج  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  ییاه  نیرفن  زا   (2) «، نک عفد  ام  زا  ای  نم  زا  ار  ینالف  رـش  ایادـخ ! انِفْکا ؛ َّمُهّللَأ   » تراـبع
.درک یم  هدافتسا 

: دومرف اهنآ  هب  ربمایپ  .دنک  نیرفن  ار  نانمـشد  دنتـساوخ  ناشیا  زا  دـندید ، ار  ربمایپ  نینوخ  تروص  دـحا  گنج  رد  ناناملـسم  یتقو 
«. ما هدش  ثوعبم  تمحر  هیام  هدننک و  توعد  هکلب  ما ، هدشن  هتخیگنارب  وگازسان  نم  »

(3) «. دنتسه نادان  نانآ  اریز  نک ؛ تیاده  ار  نم  موق  ایادخ ! : » درک دای  ار  ادخ  هنوگ  نیا  نیرفن ، ياج  هب  ربمایپ  هاگ  نآ 

هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .تسا  ترـضح  ندرک  تیاده  هب  لیم  يزوس و  لد  كاپ  يوخ  هدـنهد  ناشن  ربمایپ ، یتیبرت  هویـش  نیا 
ار دوخ  تبحم  نم ) موق   ) یموق ریبعت  اب  هدرک و  اعد  ار  نانآ  فطل و  نانمشد  هب  هکلب  هدرکن ، هدنسب  يرابدرب  توکـس و  هب  اهنت  هلآ 

(4) .تسا هداد  ناشن  نانآ  هب 

ینافوت .دوبن  هدنـشک  مادک  چیه  درک ، لزان  نینح  بازحا و  ياه  گنج  ناکرـشم  رب  ربمایپ  تساوخرد  هب  دنوادخ  هک  ییاه  باذـع 
.داد يرارف  ار  اهنآ  دش و  نانآ  تشحو  ببس  هک  دوب 

ص34. ج19 ، راونالاراحب ، - 1
ص95. ص168 و ج15 ، ج4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

ص21. ج7 ، داشرلاو ، يدهلا  لبس  - 3
ار مـالک  نیا  ص145 ؛ چ2 ، ، 1370 رـصان ، تاراشتنا  مق ، يدراهتـشا ، يدـهمدمحم  همجرت : رـصبلا ، لحک  یمق ، ساـبع  خیـش  - 4

.تسا هتفگ  ضایع  یضاق 
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ردص ناکرشم  هکنآ  تسخن  دناد : یم  زیچ  ود  ار  ناکرـشم  رب  ربمایپ  ياه  نیرفن  ندوبن  کلهم  تلع  رـصاعم ، نارگـشهوژپ  زا  یکی 
ّالِإ اوُِدلَیال  َو   » هیآ قادصم  مالسلا ، هیلع  حون  ترضح  هرود  نارفاک  یخرب  اریز  دنتـشاد ؛ قرف  ناربمایپ  رگید  رـصع  نارفاک  اب  مالـسا 

رصع رد  .دندش  یم  هدرمش  نارفاک  وزج  زین  نانآ  دعب  ياه  لسن  دندوب و  ( 27 حون : «. ) دنیازن ساپسان  راکدیلپ  زج  و  اراّفَک ؛ ارِجاف َو 
رصم تاماش ، حتف  نوچ  يرایسب ، تاحوتف  دندیورگ و  مالسا  هب  زین  نانآ  ياه  لسن  یمامت  دندش و  ناملسم  يرایـسب  نارفاک  ربمایپ ،

.دش ماجنا  هورگ  نیا  تسد  هب  ...و 

نیرفن ياج  هب  تسا و  َنیَملاْعِلل » ًهَمْحَر  ، » ترـضح نآ  .تسا  ناربمایپ  رگید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  توافت  مود ، لماع 
: دـیوگ یم  نیلـسرملا  خیـش  حون ، ترـضح  یلو  دوش ، یم  ناشیا  تیادـه  راتـساوخ  دـناد و  یم  دوخ  موق  ار  ناـنآ  شیرق ، نارفاـک 
: دراد یم  هضرع  ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  و  ( 26 حون : « ) راذـگم نیمز  يور  رب  ار  نارفاـک  زا  سک  چـیه  اراـگدرورپ ! »

(88 سنوی : «. ) دننیبب ار  كاندرد  باذع  ات  دنرواین  نامیا  هک  نادرگ  تخس  لد  ار  نانآ  نک و  دوبان  ار  ناشلاوما  اراگدرورپ ! »

یلو دـنرواین ، نامیا  تسا ، زاب  هبوت  هار  هک  نامز  نآ  رد  ات  دـهاوخ  یم  ار  نارفاک  يدوباـن  یکی  .تساـجک  اـت  اـجک  زا  هار  تواـفت 
(1) «. نک محر  ناشیا  هب  تیاده و  ار  نانآ  ادنوادخ ! : » دیامرف یم  مالسا  ربمایپ 

یگنج ناراک  تیانج  يارب  نیرفن  ي )

یگنج ناراک  تیانج  يارب  نیرفن  ي )

ج3، چ1 ، ، 1381 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  يرئاح ، ییافص  سابع  کن : - 1
صص 230 و 231.
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ناکرشم تیاده  هب  ترضح  نآ  .دراد  قرف  ناکرشم  يارب  نیرفن  اب  یگنج ، راک  تیانج  زوت و  هنیک  نانمشد  يارب  ادخ  ربمایپ  نیرفن 
دنداتسیا و یم  ادخ  ربارب  رد  یتخسرس  یهاگآ و  اب  هک  یناسک  اب  یلو  دوبن ، هدنشک  نادنچ  ناشیا  ياه  نیرفن  دوب و  راودیما  هاگآان 

یم ناشنیرفن  دـمآ ، یم  اهنآ  مان  هاگره  درک و  یم  دروخرب  دندیـشوک ، یم  مدرم  یهارمگ  رد  دـندوب و  ناقفانم  نارفاـک و  هدرکرس 
نب هریغم  يدوهی ، فرشا  نب  بعک  طیعُم ، یبأ  نب  هبقع  دلیوخ ، نب  لفون  ورمَع ، نب  لیهُـس  دوسأ ، نب  هعمز  ماشه ، نب  لهجوبا  .درک 
یم کیرحت  ناناملـسم  دـض  رب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  یناکرـشم  وزج  هبقع ، نب  دـیلو  نایفـسوبا و  صاع ، نب  ورمع  هئمَق ، نبا  صاع ،

: دیوگ یم  بیسم  نب  دیعس  .درک  نیرفن  ار  دارفا  نیا  نوگانوگ  ياه  تبسانم  رد  ربمایپ  .دندرک 

نوعرف لهجوبا _  هدم  هزاجا  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  تنعل  ار  نارفاک  تشادرب ، زامن  رخآ  تعکر  زا  رـس  ربمایپ  نوچ  ردب  هار  رد 
(1) .نایرگب وا  رب  ار  هعمز  ردپ  مشچ  ایادخ ! .نکم  اهر  ار  دوسا  نب  هعمز  ایادخ ! .دزیرگب  هکرعم  زا  تما _  نیا 

رد دورـس و  یم  ربمایپ  نید و  دـض  رب  ییاهرعـش  ترـضح ، نآ  ترجه  زا  سپ  دوب ، ربمایپ  هژیو  نانمـشد  زا  هک  طـیعم  یبا  نب  هبقع 
ار وا  ایادخ ! ُهْعِرْصَأ ؛ ِهِرِْخنَِمل َو  ُهَّبِکَأ  َّمُهّللَأ  : » درک نیرفن  نینچ  ار  وا  ربمایپ  .دوب  لطاب  ههبج  نارس  زا  وا  .دیـشوک  یم  مالـسا  رخـسمت 

.دنکفا نیمز  رب  ار  وا  ردب ، گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .نکفیب » كاخ  هب  زادنا و  نوگژاو  ینیب  هب 

یناملسم تشک و  یم  ار  یهانگ  یب  یسک  رگا  هک  دوب  هنوگ  نیا  ربمایپ  شور 

ص35. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
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نایهاپس زا  ملحم ، دودح ، یبا  نب  هّللادبع  هّیرس  رد  .دوب  ناملـسم  راکاطخ  نیا  رگا  یتح  دومرف ، یم  نیرفن  ار  وا  درک ، یم  دیهـش  ار 
هبوت ملحم  .تشک  دوب ، هداد  خر  اهنآ  نایم  تیلهاج  رد  هک  ییارجام  يارب  دوب ، هدـش  ناملـسم  هکنآ  اـب  ار  طبـضأ  نب  رماـع  مالـسا ،

(1) «. زرماین ار  ملحم  ایادخ ! : » تفگ راب  هس  ربمایپ  یلو  دیسر ، ربمایپ  تمدخ  راب  کشا  كانهودنا و  درک و 

هب هنادرم  ناوجان  ناناملـسم  زا  یهورگ  رگا  هژیو  هب  .درک  یم  نیرفن  ار  نانآ  تسناد و  یم  راک  تیانج  ار  ناناملـسم  نالتاق  ربماـیپ ،
برع ياه  هلیبق  اه و  نیمزرس  هب  ار  ینید  ناغّلبم  هکم ، حتف  زا  سپ  ترـضح  .دش  یم  هتخیگنارب  ربمایپ  مشخ  دندیـسر ، یم  تداهش 

، مود هثداح  رد  نآرق و  يراق  لهچ  تسخن ، هثداح  رد  .دیسر  ترضح  هب  عیجر  يادهش  هنوعم و  رئب  نادیهش  ربخ  یبش  .داتـسرف  یم 
، حبـص زامن  تونق  رد  هام  کی  ات  هک  دش  تحاران  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  .دـندوب  هدیـسر  تداهـش  هب  يراق  هد 

(2) .درک یم  نیرفن  دوب ، هدز  رس  اهنآ  زا  یتیانج  نینچ  هک  ار  هَّیَصُع  نوکذ و  لعر ، ياه  هلیبق 

يراد هدنز  بش  . 3

يراد هدنز  بش  . 3

يراد هدنز  بش  دوخ ، كرابم  رمع  نایاپ  ات  ناشیا  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رب  لّمزم  هروس  هک  ماگنه  نآ  زا 
ربمایپ نآ ، دـننام  دربن و  تخـس  ياه  بش  ترجه ، هرود  رد  .دـشن  ناشیا  یهاگنابـش  تدابع  عنام  يدادـخر  چـیه  درکن و  كرت  ار 

.درکن ضوع  یتذل  چیه  اب  ار  تسود  اب  شیاین  تذل  مالسا 

فیصوت نینچ  ردب  بش  رد  ار  ربمایپ  هناقشاع  شیاین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ص 148. ج 19 ، راونالاراحب ، - 1
ص52. ج2 ، چ1 ، ، 1374 هشیدنا ، گنهرف و  نارهت ، یناغماد ، يودهم  همجرت : يربکلا ، تاقبطلا  - 2
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: دنک یم 

ياپ هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  دندیباوخ ، ناناملـسم  زا  کی  ره  هک  مدید  داد ، خر  ردب  گنج  شزور  رد  هک  یبش  رد 
(1) .درازگ یم  زامن  ای  دناوخ  یم  اعد  ای  حبص  ات  تشاد و  رارق  یتخرد 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ردب  بش  رد  ار  ربمایپ  تدابع  زین  سابع  نبا 

ْزِْجنَأ َّمُهّللَأ  : » تفگ یم  درک و  یم  اعد  عوضخ  تیاهن  اب  تخیر و  یم  کشا  دناوخ و  یم  زامن  حبص  ات  هتـسویپ  ربمایپ  بش ، نآ  رد 
(2) .تسیرگ یم  تدش  هب  تفر و  یم  هدجس  هب  و  نک » افو  يداد ، هدعو  نم  هب  هچنآ  هب  ایادخ ! ِینَتْدَعَو ؛ ام  ِیل 

هک ناشیا  رسمه  هملس ، ما  .درک  یم  تدابع  حبص  ات  دربن ، ياه  بش  همه  رد  ترضح  نآ  .درادن  یـصاخ  یگژیو  ردب ، گنج  بش 
: تسا هتفگ  نینچ  ربمایپ  تدابع  هرابرد  دوب ، ترضح  هارمه  بازحا  گنج  لوط  رد 

یم تحارتسا  زین  ار  رخآ  شخب  دـنارذگ و  یم  تداـبع  هب  ار  رگید  شخب  درک و  یم  يرادـساپ  قدـنخ  رد  بش  زا  یـشخب  ربماـیپ ،
نایهاپـس زا  یهورگ  هجوتم  تفر و  همیخ  نوریب  هاـگ  نآ  .درازگ  زاـمن  یتدـم  تساـخرب و  هک  متـسیرگن  یم  ناـشیا  هب  یبـش  .درک 

: درک اعد  هاگ  نآ  داتسرف و  اهنآ  یبوکرس  يارب  ار  رشب  نب  داّبع  .دنیآ  یم  قدنخ  يوس  هب  هک  دش  نمشد 

ار اهنآ  دناوت  یمن  وت  زج  یـسک  هک  نادرگ  بولغم  ار  اهنآ  يامرف و  زوریپ  ناشیا  رب  ار  ام  نک و  عفد  ام  زا  ار  ناشیا  ّرـش  اراگدرورپ !
.دنک بولغم 

هب يزادناریت  زا  سپ  رـشب ، نب  داّبع  .دوب  ندناوخ  زامن  لوغـشم   [ نئمطم یلد  لماک و  یـشمارآ  اب   ] ادخ ربمایپ  دابع ، نتفر  تدـم  رد 
رارف شرازگ  دبای و  نایاپ  ربمایپ  زامن  ات  دش  رظتنم  تشگزاب و  اهنآ  نتخاس  قرفتم  نایفسوبا و  يوس 

ص73. ج1 ، دیفملا ، راد  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  قیقحت : داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
ص221. ج19 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) .دیباوخ تساخرب ، لالب  ناذا  يادص  هک  ماگنه  نآ  ات  دمآ و  همیخ  هب  ربمایپ  هاگ  نآ  .دهدب  ناشیا  هب  ار  اهنآ 

ص348. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
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ناناملسم اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هطبار  موس : لصف 

هراشا

ناناملسم اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هطبار  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یقالخا  ياه  یگژیو  . 1

ناگدنمزر يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يزاس  گنهرف  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یقالخا  ياه  یگژیو  . 1

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یقالخا  ياه  یگژیو  . 1

اه لصف  ریز 

تعاجش فلا )

ییابیکش ب )

لکوت ج )

ینابرهم د )

يرادیاپ ه )_

تعاجش فلا )

تعاجش فلا )

دوخ دـیدج  نید  غیلبت  ربمایپ و  هلاس  هدزیـس  شالت  .تسا  راکـشآ  ناشیا  نانمـشد  ناتـسود و  يارب  مالـسا  ربمایپ  یکاب  یب  يریلد و 
، کلام نب  سنا  .دنا  هدرک  دای  راوگرزب  نآ  تعاجـش  زا  مالـسا  ردص  ناناملـسم  همه  .تسالاو  یتماهـش  هدـنهد  ناشن  دربن ، ماگنه 

(1) «. دوب مدرم  نیرت  عاجش  نیرت و  هدنشخب  نیرتابیز و  ادخ ، ربمایپ  : » دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
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: دنک یم  نایب  يا  هرطاخ  ربمایپ  تعاجش  فیصوت  رد  ومه 

زا رت  شیپ  هک  ربمایپ  .دندرک  تکرح  ادص  فرط  هب  مدرم ، زا  يا  هدـع  .دـندش  تشحو  راچد  دندینـش و  ییادـص  هنیدـم  مدرم  یبش 
دـید و ار  هدـع  نآ  تشگ ، یمرب  شود  هب  ریـشمش  دوب و  هحلطوبا  هنهرب  بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  دوب ، هتفر  ادـص  فرط  هب  اـهنآ 

(2) «. دیسرتن دیسرتن ، : » دومرف

لـسوتم ترـضح  نآ  هب  هراومه  رازراک ، یتخـس  رد  نانآ  .دوب  نارای  مامت  يارب  یبلق  توق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تئرج 
ربمایپ تعاجش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  يدرمروالد  .دنتفرگ  یم  هیحور  ناشیا  یکاب  یب  رادتقا و  زا  دندش و  یم 

اـضردیمح همجرت : مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هاـگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  يرهـش ، ير  يدـمحم  دـمحم  - 1
ص165. چ1 ، ، 1385 ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ،

اـضردیمح همجرت : مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هاـگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  يرهـش ، ير  يدـمحم  دـمحم  - 2
ص165. چ1 ، ، 1385 ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ،
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: دنک یم  دای  نینچ  ادخ 

نانچ میدرک ،] یم  دوخ  رپس  ار  وا  و   ] میتشاد یم  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  ام  دـش ، یم  راوشد  رازراک  نوچ 
(1) .دوبن رت  کیدزن  نمشد  هب  يو  زا  ام  زا  کی  چیه  هک 

: دسیون یم  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نخس  نیا  هرابرد  هغالبلا  جهن  هدنروآدرگ  یضر ، دیس 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ناناملسم  دوشگ ، یم  ناهد  گنج  ياهدژا  دوب و  رایسب  نمـشد  زا  میب  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم 
یم نانآ  رب  يزوریپ  ادخ  ربمایپ ، تکرب  هب  ماگنه ، نیا  رد  .دیاشگب  گنج  هب  تسد  دوخ ، ات  دنتساوخ  یم  وا  زا  دندرب و  یم  هانپ  هلآ 

(2) .داشگ یم  لوسر  اب  دنتشاد ، هک  ار  یمیب  داتسرف و 

: تسا هتفگ  هدروآ و  نابز  رب  ار  ماما  مالک  نامه  بزاع ، نب  ءارب 

(3) .دوش فیدر  مه  ادخ  ربمایپ  اب  درک  یم  تئرج  هک  دوب  یسک  عاجش  گنج ]، رد  ]

هوزغ نیتسخن  ناناملسم  هک  ردب  گنج  رد  .تسا  هدش  هدید  اه  هوزغ  همه  رد  دربن ، راوشد  ياه  هظحل  رد  ترـضح  گنررپ  روضح 
.دیدرون مه  رد  ار  نمشد  ریگ ، مشچ  یمزر  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندرک ، یم  هبرجت  یگنج  راک  زاس و  نیرتمک  اب  ار 

: دشک یم  ریوصت  هب  ابیز  ار  هسامح  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ح9. بیرغ ، تاملک  چ4 ، ، 1372 یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  - 1

ح9. بیرغ ، تاملک  چ4 ، ، 1372 یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  - 2
_ . 1396 ه یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، دحاولادبع ، یفطصم  قیقحت : هیوبنلا ، هریسلا  ریثک ، نبا  یقـشمد  رمع  نب  لیعامـسا  - 3

 . ص621 ج3 ، چ1 ، ق ،
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ناشن يرتشیب  تعاجش  ام  همه  زا  زور ، نآ  رد  دوب و  رت  کیدزن  نمشد  هب  ام  همه  زا  وا  میدرب و  یم  هانپ  ربمایپ  هب  ام  ردب ، گنج  رد 
(1) .داد

: دیوگ یم  باطخ  نب  رمع 

: متفگ یم  نم  دش ، لزان  ( 45 رمق : « ) دنک تشپ  دوش و  هتسکش  مه  رد  عمج  نیا  هک  ادوز  َُربُّدلا ؛ َنوُّلَُوی  ُعْمَْجلا َو  ُمَزُْهیَـس   » هیآ یتقو 
بنج و تکرح و  رد  هدیـشوپ و  گنج  سابل  هک  مدید  ار  ربمایپ  دش ، ردب  زور  نوچ  دـننک ؟ یم  رارف  تشپ و  گنج  هب  عمج  مادـک 

(2) «. دهد یم  تسکش  ار  نارفاک  يدوز  هب  دنوادخ  متسناد  سپ  َُربُّدلا ؛ َنوُّلَُوی  ُعْمَْجلا َو  ُمَزُْهیَس  : » دیوگ یم  تسا و  شوج 

زا عافد  رب  ار  رارف  زین  وسرت  ياه  ناسنا  ناهاوخایند و  دندیسر و  تداهش  هب  ربمایپ  نارای  نیرتهب  زا  رفن  داتفه  دودح  دحا ، گنج  رد 
.دندنام اجنآ  زور  هس  ات  دندرک و  رارف  دوب ، رترود  مه  هنیدم  زا  هک  صوعا  هقطنم  ات  نایرارف  زا  یهورگ  .دنداد  حیجرت  ربمایپ 

ترـضح ناییادف  زا  هک  هناجدوبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  .دندنام  اج  رب  ربمایپ  تظافح  يارب  رفن  دنچ  اهنت  دندرک ، رارف  نارای  یتقو 
.درک یم  هزرابم  زین  نت  هب  نت  هاگ  دربن ، یهدنامرف  زا  هتـشذگ  ربمایپ  گنج ، نیا  رد  .دـندشن  رود  ترـضح  زا  دربن  نایاپ  ات  دـندوب ،

: تسا هتفگ  نینچ  هزرابم  نیا  هرابرد  دعس  نبا 

یم شیارب  ترذ  عاص  هس  زور  ره  هک  مراد  یبسا  تفگ : ربمایپ  هب  تخادرپ ، ار  دوخ  هیدف  یتقو  وا  .دش  ریـسا  ردب  رد  فلخ  نب  َیبُا 
هک یلاح  رد  دـنوادخ ، تساوخ  هب  ار  وت  نم  هکلب  تسین ، نینچ  دومرف : ربماـیپ  .مشکب  ار  وت  بسا  ناـمه  يور  هک  مراودـیما  مزیر و 

زا یضعب  .دمآ  ربمایپ  کیدزن  دش و  راوس  بسا  نامه  رب  یبا  دحا ، زور  رد  .تشک  مهاوخ  یتسه ، راوس  بسا  نآ  تشپ 

ص165. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  - 1
ص25. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2
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یکی طقف  نیبوز  یلو  درک ، باـترپ  وا  يوس  هب  ار   (1) نیبوز دیشاب و  رانک  دیشاب ، رانک  دومرف : ربمایپ  .دنتـسب  وا  رب  ار  هار  ناناملـسم 
رد دحا  زا  تشگزاب  هار  رد  دندرک و  کمک  ار  وا  شنارای  .تشگزاب  دوخ  نارای  رب  ناشک  ناشک  وا  تسکـش و  ار  وا  ياه  هدـند  زا 

.دُرم هار  نایم 

: دیوگ یم  بیسم  نب  دیعس 

: لافنا « ) دـنکفا ادـخ  هکلب  يدـنکفین ، وت  يدـنکفا ،  [ نانآ يوس  هب  گیر   ] نوچ و  یمَر ؛ َهّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو   » هیآ ادـخ 
(2) .درک لزان  وا  هب  ربمایپ  هلمح  هرابرد  ار  ( 17

هب يرامش  یب  ياه  مخز  (3) و  داتـسیا مامت  تعاجـش  اب  تشاد و  روضح  نادیم  رد  دربن  هظحل  نیرخآ  ات  دحا  گنج  رد  ادخ  ربمایپ 
(4) .دمآ دراو  ناشیا  كرابم  تروص 

نت دنچ  ربمایپ و  دندرک و  رارف  كدنا  یتمواقم  زا  سپ  نانآ  رتشیب  دندش ، هرصاحم  نینح  گنج  رد  ناناملسم  هک  یماگنه  نینچمه 
زور نآ  رد  : » دسیون یم  نینح  گنج  فیـصوت  رد  راد  مان  راگن  خیرات  يربط ،  (5) .دنداتسیا نانمشد  ربارب  یساره ، نودب  نارای ، زا 

(6) «. دشن هدید  ترضح  نآ  زا  رت  تخس  نانمشد  رب  ربمایپ و  زا  رت  عاجش  یسک 

همان تغل  .دـندرک  یم  باترپ  نمـشد  يور  رب  ار  نآ  میدـق  ياـه  گـنج  رد  دوب و  هخاـش  ود  نآ  رـس  هک  یکچوک  هزین  نیبوز : - 1
.نیبوز لخدم  ادخهد ،

ص46. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2

ص40. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 3
ح12. ص74 ، ج20 ، راونالاراحب ، - 4

ص112. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاوزغ  - 5
ج4، یملعا ، هسـسؤم  توریب ، ءالجالا ، ءاملعلا  نم  هبحن  قیقحت : كولملاو ، ممالا  خـیرات  يربط  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  - 6

ص151.
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یم ناشن  ساسح  ياه  هظحل  رد  ار  يو  یکاب  یب  تعاجش و  لاس ، هد  لوط  رد   (1) هاپس مازعا 56  هوزغ و  رد 27  ادخ  ربمایپ  روضح 
.دهد

ییابیکش ب )

ییابیکش ب )

کی امش  زا  رگا  دنوش و  یم  هریچ  نت  تسیود  رب  دنشاب ، ابیکـش  نت  تسیب  امـش  نایم  زا  رگا  .زیگنارب  داهج  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ! يا 
(65 لافنا :  ) .دنمهف یمن  هک  دنا  یموق  نانآ  اریز  دندرگ ؛ یم  زوریپ  نارفاک  زا  نت  رازه  رب  دنشاب ، نت  دص 

معط ماجنارـس  دنزرو ، ییابیکـش  دنرخب و  ناج  هب  ار  اه  یتخـس  ناگدنمزر  رگا  .تسا  ربص  ياه  هصرع  نیرت  مهم  زا  گنج ، نادیم 
زا ار  نمـشد  یماظن  تاناکما  دناوت  یم  هچنآ  .درادـن  یگتـسب  یگنج  رازبا  هب  دربن ، رد  يزوریپ  .دیـشچ  دـنهاوخ  ار  يزوریپ  نیریش 

: دومرف یم  هراومه  ادخ  ربمایپ  .تسا  يونعم  روما  دزادنیب ، راک 

(2) .تسا یناسآ  يراوشد ، ره  اب  هک  یتسار  ار  .يراتفرگ  اب  شیاشگ  تسا و  هارمه  ربص  اب  يزوریپ  انامه 

، مالسا زا  شیپ  تاحوتف  رد  رصنع  نیا  يراذگرثا  هب  دنک و  یم  شرافس  ربص  هب  ار  ناناملسم  اهراب  میرک ، نآرق  رد  اتکی  راگدرورپ 
هاپـس ینوزف  تسرپاتکی ، هاپـس  زا  یـشخب  هک  یماگنه  .تسا  ینآرق  مهم  ياه  ناتـساد  زا  یکی  تولاج ، اب  تولاط  دربن  .دراد  هراشا 

: دنتفگ نانآ  هب  نانمؤم  زا  یهورگ  .تشگ  هریچ  نانآ  رب  سرت  دندیزرل و  دوخ  هب  دندید ، ار  تولاج 

دنوادخ دندش و  زوریپ  ادخ  نذا  هب  رایسب ، یهورگ  رب  هک  كدنا  یهورگ  اسب 

صص 38_127. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاوزغ  کن : - 1
ح2. ص88 ، ج77 ، راونالاراحب ، - 2
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(249 هرقب :  ) .تسا نایابیکش  اب 

: دنتساوخ نینچ  ادخ  زا  دندرک و  اعد  تولاط  نایهاپس  سپس 

(250 هرقب :  ) .يامرف زوریپ  نارفاک  هورگ  رب  ار  ام  راد و  راوتسا  ار  ام  ياه  ماگ  زیر و  ورف  ییابیکش  ام  ياه ] لد   ] رب اراگدرورپ !

ینیگنس تسکش  نایتولاج  دروآ و  ناغمرا  هب  ناکرشم  ياه  لد  يارب  ار  تشحو  بعر و  ادخ  درک ، هشیپ  ربص  دیحوت ، رکـشل  نوچ 
یم رتشیب  ار  دوخ  ربص ، ترورـض  گنج  رد  یلو  دراد ، دربراک  یگدنز  ياه  هصرع  همه  رد  يزوریپ ، اب  ربص  یهارمه  .دنتفریذپ  ار 
ياه هیآ  .دنزومایب  ار  ییابیکـش  دیاب  دـننک ، حـتف  ار  يزوریپ  دـنلب  ياه  هلق  دـنهاوخب  نایهاپـس  ناهدـنامرف و  رگا  نیاربانب ، .دـنایامن 

(1) .دراد هیکت  مهم  نیا  رب  يرایسب 

ناج هب  ار  نانمـشد  نایفارطا و  ياه  يرهم  یب  هکم ، رد  روضح  نارود  رد  .درک  هشیپ  ربص  اـه ، يراوشد  همه  ربارب  رد  ادـخ ، ربماـیپ 
ربارب رد  ادخ  ربمایپ  : » دنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  ترـضح  نآ  شایع  نب  لیعامـسا  .داهنن  رتارف  یمدق  ربص ، هریاد  زا  زگره  دـیرخ و 

(2) «. دوب رتابیکش  همه  زا  مدرم  ياهاطخ ) و   ) ناهانگ

هب گنـس  ردق  نآ  درک و  یم  تکرح  ربمایپ  یپ  رد  زاجملاوذ ، رازاب  رد  بهلوبا  .دـندرزآ  ار  ربمایپ  رایـسب  هکم ، رد  مالـسا  نانمـشد 
دیزرو و ییابیکـش  نید ، هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلو  دـش ، ینوخ  ناشیا  ياپ  قاس  كزوق و  هک  دز  شا  هدازردارب  ياپ 

(3) .دنارن نابز  رب  ینخس  چیه 

 . ...و  35 تلصف : 24 ؛ هدجس : 137 ؛ فارعا : 46 ؛ لافنا : 146 ؛ ، 125 ، 120 نارمع : لآ  کن : - 1
ص378. ج1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2

، رکفلاراد توریب ، ماحللا ، دمحم  دیعس  قیقحت : راثآلاو ، ثیداحألا  یف  فَّنصملا  هبیش ، یبا  نبا  یفوک  یـسبع  دمحم  نب  هّللادبع  - 3
ح6. ص442 ، ج8 ، چ1 ، ق ، 1409 ه . _
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حتف رد  وا  هب  ادـخ  ماجنارـس  ات  درک  لمحت  ار  ناکرـشم  شیرق و  نارفاک  رامـش  یب  ياه  تراسج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دناسر يرای  هکم  گرزب 

ار يراکزیهرپ  ییابیکش و  هب  شرافس  .درک  یم  يروآدای  ار  ییاه  هتکن  ینارنخس و  ناناملـسم  يارب  دربن ، ره  زا  شیپ  ترـضح  نآ 
ار اه  فص  دحا  گنج  رد  ایبنالا ، متاخ  یتقو  .تسناد  اه  هّیرس  مازعا  اهدربن و  همه  رد  ربمایپ  كرتشم  ياه  شرافـس  وزج  ناوت  یم 

: دومرف داتسیا و  هاپس  ربارب  رد  درک ، مظنم 

شـشوک و نیقی ، ییابیکـش ، رب  ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  يارب  شاداپ  نیا  دـیتسه و  ریخ ]  ] هریخذ شاداـپ و  هناتـسآ  رد  زورما  اـمش 
دوخ ياهراک  سپ  .دنزرو ...  یم  ییابیکـش  گنج  رب  هک  یناسک  دنا  مک  تسا و  رظنمدب  رایـسب  گنج ، اریز  دـنهد ؛ تداع  یباداش 

(1) .دینک زاغآ  داهج  رب  ییابیکش  اب  ار 

هـشیپ ار  ربـص  یهلا و  ياوـقت  : » دوـمرف نینچ  شیوـخ  هاپـس  هب  هراـبود  داد ، خر  دـحا  زا  سپ  زور  کـی  هـک  دـسالا  ءارمح  هوزغ  رد 
(2) «. دینک

ار ناناملـسم  ترـضح  نآ  هنیدم ، يوس  هب  بازحا  تکرح  زا  ربمایپ  یهاگآ  زا  سپ  .داد  يور  قدـنخ  هوزغ  ترجه ، مجنپ  لاس  رد 
(3) «. دش دیهاوخ  زوریپ  دینک ، يراکزیهرپ  ییابیکش و  رگا  : » دومرف نینچ  سپس  درک  ینزیار  داهج  هرابرد  نانآ  اب  عمج و 

، شحج نب  هّللادبع  هّیرس  رد  هنومن ، يارب  .دوب  ترضح  نآ  مهم  ياه  شرافس  زا  ییابیکش ، هب  شرافس  اه ، هّیرـس  همه  رد  نینچمه 
داد يا  همان  وا  هب  ربمایپ 

ص125. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
ص94. ج20 ، راونالاراحب ، - 2

ص333. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 3
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هب یتقو  وا  .نک  لمع  نآ  ياهروتـسد  هب  اشگب و  ار  هماـن  يدیـسر ، ناـکم  نـالف  هب  نوچ  نک و  تکرح  تنایهاپـس  هارمه  دومرف : و 
: دوب هدش  هتشون  نینچ  نآ  رد  .دوشگ  ار  همان  دیسر ، دوعوم  ناکم 

اب رگا  دینامب و  زور  ود  اجنآ  .دیـسرب  هلخن  هب  ات  دینک  تکرح  ادخ  يرای  هب  .یهلا  ياوقت  داب  امـش  رب  .ادخ  هداتـسرف  دمحم  يوس  زا 
(1) .دیزاس دوخ  هشیپ  ار  ربص  دیدش ، ور  هبور  نمشد 

مظعا ربماـیپ  .درک  یم  هشیپ  ربص  یهلا و  ياوقت  دوبن ، يزیرگ  گـنج  زا  رگا  دزیهرپب و  گـنج  زا  هک  دوب  نیا  ربماـیپ  شـشوک  همه 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) .دیزرو ییابیکش  دیدش ، ور  هبور  دربن  رد  نانآ  اب  رگا  یلو  دیشابن ،) گنج  بلاط   ) دیشاب هتشادن  ار  نمشد  اب  رادید  يوزرآ 

، راکیپ نادیم  رد  زین  دوخ  درک ، یم  شرافـس  ییاه  تفـص  نینچ  زا  يدنم  هرهب  هب  ار  شیوخ  نارای  هکنآ  زا  هتـشذگ  ترـضح ، نآ 
.دوب راکزیهرپ  ابیکش و 

رارف نارای و  زا  يرایسب  تداهش  دحا و  گنج  طیارش  نیرت  تخس  رد  هک  دوب  روبص  يردق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح 
: تفگ اهنت  درک و  ربص  اه  تنوشخ  اه و  يرهم  یب  همه  نیا  رب  دنک و  نیرفن  ار  شیوخ  نانمشد  یتح  دشن  رضاح  ناناملـسم ، رتشیب 

(3) «. دنتسه نادان  اهنآ  اریز  زرمایب ؛ ارم  موق  ایادخ ! راب  »

ياه تمینغ  میسقت  ماگنه  ربص  ناشیا ، يرابدرب  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی 

ص699. ج2 ، چ1 ، ق ، ه . _ ثیدحلاراد ، مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  بیتاکم  یجنایم ، يدمحا  یلع  - 1
ص143. ج5 ، ملسم ، حیحص  - 2
ص117. ج20 ، راونالاراحب ، - 3
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ربص ترـضح  نآ  یلو  دـندرک ، یم  تراسج  ربمایپ  هب  یتح  رتشیب ، تمینغ  تفایرد  يارب  تسودایند ، ناـنادان  یهاـگ  .تسا  یگنج 
.دندروآ تسد  هب  يرایـسب  ياه  تمینغ  ناناملـسم  داد ، خر  هکم  حـتف  زا  سپ  يرجه  متـشه  لاس  رد  هک  نینح  گنج  رد  .درک  یم 

رود ناناملـسم  .داد  رتش  دص  کی  ناناملـسم  هزات  یخرب  هب  یتح  .درک  میـسقت  ار  میانغ  دربن ، رد  رـضاح  ناناملـسم  نایم  ادخ  ربمایپ 
اب .تفرگ  رارق  یتخرد  هانپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  تیعمج ، ینوزف  رثا  رب  .دندش  عمج  ترضح 
ار ناشیاضاقت  نانچمه  اهنآ  دـش و  یمخز  ربمایپ  رمک  تیعمج ، راشف  رثا  رب  .دـندرب  دندیـشک و  ار  ترـضح  نییور  سابل  لاح ، نیا 

: دومرف اهنآ  هب  اهنت  درک و  ربص  اه  يرهم  یب  همه  نیا  رب  ربمایپ  .دندرک  یم  حرطم 

(1) .منک یم  میسقت  امش  نیب  ار  همه  دشاب ، الاک  لاوما و  هماهت ، نیمزرس  ياه  تخرد  هزادنا  هب  نم  دزن  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

رد دـیحوت  يادـن  درک و  نیریـش  ار  نایوجادـخ  ماـک  ناکرـشم ، رب  يزوریپ  هویم  تسـشن و  راـب  هب  ترـضح  ربـص  تخرد  ماـجنارس 
يزوریپ ناـیاپ  طـخ  هب  دنیـشن ، ربـص  بکرم  رب  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـش  زادـنا  نـینط  زاـجح  نـیمزرس 

(2) «. دسر

لکوت ج )

لکوت ج )

نانآ اب  یهلا ، تمحر   [ ِتکرب  ] هب سپ  .دش  دیهاوخ  هدروآ  درگ  ادخ  يوس  هب  نیقی  هب  دیوش ، هتشک  ای  دیریمب  داهج ] هار  رد   ] رگا و 
، سپ .دندش  یم  هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  انامه  يدوب ، لد  تخس  وخدنت و  رگا  .يدش  رهم ] رپ  و   ] وخ مرن 

صص 154 و 155. رصبلا ، لحک  - 1
ح 10069. ص 2965 ، ج 6 ، همکحلا ، نازیم  - 2
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اریز نک ؛ لکوت  ادـخ  رب  یتفرگ ، میمـصت  نوچ  نک و  تروشم  نانآ  اب  اـه ] ] راـک رد  هاوخب و  شزرمآ  ناـشیارب  رذـگرد و  ناـنآ  زا 
158و159) نارمع : لآ   ) .دراد تسود  ار  ناگدننک  لکوت  دنوادخ 

نیقی يدنمورین  زا  یـشان  لکوت ، دنک و  یم  راذگاو  وا  هب  ار  شیوخ  روما  دـشاب ، هتـشاد  نیتسار  نانیمطا  نیقی و  ادـخ  هب  هک  یـسک 
یتسار ادخ ، تیناقح  هب  دراد ، نیقی  هک  یسک  (2) و  تسا هتشاد  ینازرا  نانآ  هب  ار  نیقی  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  ناربمایپ   (1) .تسا

، گرم زا  سرت  نودب  دهد و  یم  ناماس  ار  روما  ادخ  اهنت  هک  دـناد  یم  نیاربانب ، .دراد  نانیمطا  تشهب  خزود و  زیخاتـسر و  گرم ،
.دشورخ یم  درغ و  یم  نانمشد  ربارب  رد 

: تفگ نینچ  لیئربج  .دیسرپ  لیئربج  زا  ار  لکوت  ریسفت  ادخربمایپ ،

دیماان اهنآ  زا  دـیاب  تسین و  مدرم  تسد  هب  نامرح  شـشخب و  نایز و  دوس و  هکنیا  هب  دـنک  نیقی  ناسنا  هک  تسا  نیا  لکوت  ياـنعم 
وا ریغ  زا  دشابن و  راودـیما  یـسک  هب  وا  زج  دـهدن و  ماجنا  يراک  ادـخ  يارب  زج  دـسرب ، تفرعم  زا  هبترم  نیا  هب  يا  هدـنب  رگا  دوب و 

(3) .تسادخ رب  لکوت  نامه  نیا ، .دشاب  هتشادن  یسک  هب  عمط  مشچ  ادخ  زا  ریغ  دسارهن و 

یـسک مدرم ، نیرتدنمورین  اریز  تسناد ؛ ناشیا  لکوت  نیقی و  ار  ترـضح  نآ  يریلد  ربمایپ و  تعاجـش  هشیر  نیرت  مهم  ناوتب  دیاش 
(4) .دنک لکوت  ادخ  هب  هک  تسا 

ح22536. ص7061 ، ج14 ، همکحلا ، نازیم  - 1
.75 ماعنا : - 2

ح23. ص138 ، ج68 ، راونالاراحب ، - 3
ح 22545. ص 7061 ، ج 14 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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َمِْعن ُهّللا َو  اَُنبْـسَح  : » دـندوب هدینـش  ترـضح  نآ  زا  اهراب  ار  هلمج  نیا  راوگان ، ياهربخ  ندینـش  اه و  یتخـس  ماـگنه  ربماـیپ  هباـحص 
(1) «. تسا زاسراک  نیرتهب  هک  تسوا  دنک و  یم  تیافک  ار  ام  دنوادخ  ُلیکَْولا ؛

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شنارای ناشیا و  نایم  دمآ و  یلیـس  ماگنه ، نیمه  رد  .درک  فقوت  یتخرد  ریز  يا ، هرد  رانک  رد  ادـخ  ربمایپ  عاقرلا ، تاذ  گنج  رد 
هب دنتسه ، لیس  ندمآ  دنب  رظتنم  دنا و  هداتفا  رود  وا  زا  ربمایپ  نارای  دش  هجوتم  هک  ثروغ  مان  هب  ناکرشم  زا  يدرم  .تخادنا  هلـصاف 
زا ار  وت  هک  تسیک  دمحم ، يا  تفگ : دیـشک و  ریـشمش  ادخ  ربمایپ  يور  هب  دمآ و  .مشک  یم  ار  دـمحم  نم  تفگ : دوخ  نامزر  مه 

«. تسوت نم و  راگدرورپ  هک  یسک  نامه  : » دومرف ربمایپ  دهد ؟ تاجن  نم  تسد 

تشادرب و ار  ریـشمش  تساـخرب و  ربماـیپ  .داـتفا  نیمز  يور  تشپ ، هب  وا  درک و  ترپ  شبـسا  زا  ار  درم  نآ  لـیئربج  ماـگنه ، نیا  رد 
يا وت  ییاقآ  یگدنـشخب و  درک : ضرع  دـهد »؟ تاـجن  نم  تسد  زا  ار  وت  هک  تسیک  ثروغ ! يا  : » دومرف تسـشن و  وا  هنیـس  يور 

(2) .يرتراوگرزب رتهب و  نم  زا  وت  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  تساخرب ، اج  زا  درم  .درک  اهر  ار  وا  ربمایپ  دمحم !

، دهاوخن ادـخ  دـنگنجب و  ناناملـسم  مالـسا و  اب  دـنهاوخب  نارادـمایند  مامت  رگا  هک  تشاد  نیقی  هتکن  نیا  هب  مالـسا  یمارگ  لوسر 
.دساره یمن  وا  ریغ  زا  دسرت و  یم  ادخ  زا  اهنت  هدننک ، لکوت  .دروخ  دنهاوخ  تسکش  نارادمایند 

دوبان ار  ناناملـسم  دـناوت  یمن  يا  هلمح  میرحت و  چـیه  میتسیاب ، مکحم  يراد  نید  رد  مینک و  يرای  ار  ادـخ  نید  ناناملـسم  ام  رگا 
همه اب  نانمشد  دنک و 

ص100. ج3 ، هیوبنلا ، هریسلا  ریثک ، نبا  - 1
ح97. ص127 ، ج8 ، یفاک ، ص171 ؛ هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  - 2
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هیآ رد  اتکی  راگدرورپ  .دـنک  یم  کمک  شنید  ناگدـننک  يرای  هب  دـنوادخ  اریز  دنتـسکش ؛ هب  موکحم  شیوخ ، یگنج  ياـهرازبا 
: تسا هداد  ناناملسم  هب  ار  هدژم  نیا  نارمع ، لآ   160

ار امش  وا  زا  دعب  یـسک  هچ  درادرب ، امـش  يرای  زا  تسد  رگا  دش و  دهاوخن  هریچ  امـش  رب  سک  چیه  دنک ، يرای  ار  امـش  ادخ ، رگا 
.دننک لکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  درک ؟ دهاوخ  يرای 

ینابرهم د )

ینابرهم د )

لد نانمؤم ، هب  صیرح و  امش ، تیاده ]  ] هب دیتفیب ؛ جنر  رد  امش  تسا  راوشد  وا  رب  هک  دمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امـش  يارب  نیقی ، هب 
(128 هبوت :  ) .تسا نابرهم  زوس و 

يرهاظ ياه  تنوشخ  اه و  يریگ  تخس  اهدربن ، نیا  لمحت  هک  میبای  یمرد  ادخ ، ربمایپ  ياه  گنج  یـسررب  خیرات و  هب  هعجارم  اب 
یم خساپ  ههبش  نیا  هب  دنتسه _  هدش  لزان  تایآ  نیرخآ  هک  تئارب _  هروس  رخآ  ياه  هیآ  .تسا  هدوب  راوشد  نمـشد  تسود و  رب 

تخس نیا  هفسلف  هیآ 128 ، رد  یلاعت  قح  .تسا  ناکرـشم  نارفاک و  رب  دـنوادخ  تخـس  ماکحا  زا  يا  هعومجم  اه ، هیآ  نیا  .دـنهد 
: دنک یم  نایب  نینچ  ار  اه  يریگ 

زا اهنت  هن  وا  ...تسا .  هاگآ  امـش  تالکـشم  اـهدرد و  زا  نیارباـنب ، .تسا  هتـساخرب  امـش  دوخ  عمج  زا  هک  تسا  يدرف  ادـخ  ربماـیپ 
ياه جنر  زا  تدش  هب  وا  .دوب  دـهاوخن  مه  توافت  یب  هکلب  دوش ، یمن  دونـشخ  ناناملـسم ) ناکرـشم و  زا  معا   ) مدرم امـش  یتحاران 

ییاهر يارب  امش ، تاجن  يارب  مه  نآ  دراد ، تمحزرپ  ياسرف  تقاط  ياه  گنج  امـش و  تیاده  رب  رارـصا  رگا  درب و  یم  جنر  امش 
هنوگ ره  ربمایپ  رگا  .دزرو  یم  قشع  نآ  هب  تسا و  دنم  هقالع  امش  تیاده  هب  تخس  وا  .تسا  یتخبدب  هانگ و  متس و  لاگنچ  زا  نات 

روتسد
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گنج يارب  یگنـشت  یگنـسرگ و  ای  ناتـسبات  لصف  رد  نازوس  ینالوط و  ياه  نابایب  زا  نتـشذگ  دننام  ، ) دهد یم  ار  ییاسرف  تقاط 
(1) .تسوا هیحان  زا  فطل  تبحم و  یعون  مه  نآ  كوبت )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تفای  هیبیدح  هوزغ  رد  ناوت  یم  ار  اه  گنج  رد  ربمایپ  ینابرهم  راکشآ  هنومن 

یمن راذگاو  برع  اب  ارم  ارچ  درک ! هراچیب  ار  نانآ  گنج  شیرق ! رب  ياو  دومرف : دـید ، ار  نانآ  رود  زا  ربمایپ  دـندمآ و  شیرق  نوچ 
ارم برع  ياه  گرگ  میوگ ، یم  غورد  رگا  مروآ و  یم  نانآ  تمـس  هب  يربمایپ  اب  ار  یهاـشداپ  میوگ ، یم  تسار  نم  رگا  دـننک ؟

(2) .درک مهاوخ  لوبق  دشابن ، شوخان  ار  ادخ  هک  دنهاوخب  نم  زا  ار  يزیچ  رگا  زورما  .تسین  شیرق  هب  تجاح  دننک و  یم  تیافک 

اب وا  .دوش  یم  هتـسناد  نانآ  لاصیتسا  یگراچیب و  زا  ترـضح  نآ  تقر  َنیَملاـْعِلل و  ًهَمْحَر  ربمغیپ  تفوطع  تیاـهن  تاـملک ، نیا  زا  »
(3) «. درگن یم  اهنآ  هب  ینابرهم  تیاهن  اب  هکلب  دنک ، یمن  شیرق  هب  ینمشد  هاگن  اه ، ینمشد  همه  نآ 

.دوب ناریـسا  عمج  رد  بطخأ  نب  ّیح  رتخد  هیفـص ، .درک  ریـسا  ار  نایدوهی  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ربیخ ، گنج  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  سک  چیه  تسد  هب  ار  وناب  نیا  : » دومرف وا  هب  درپس و  یشبح  لالب  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
زا ار  وا  ندرب ، ماگنه  درب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  وا  یشبح  لالب  .دیامرفب » دراد ، يرظن  ره  ترـضح  نآ  ات  راپـسن 

ندش هتشک  لحم 

.صیخلت صص 206_208  ج 8 ، چ 11 ، ، 1371 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 1
ص311. ج2 ، چ3 ، ق ، 1404 ه . _ بتکلاراد ، هسسؤم  مق ، يریازج ، بیط  دیس  ححصم : یمقلا ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 2

ص243. ج2 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  - 3
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یهاگآ زا  سپ  ربمایپ  .درپسب  ناج  دوب  کیدزن  هک  دش  نیگهودنا  يردق  هب  هرظنم ، نآ  ندید  زا  هیفص  .داد  روبع  شناگتسب  ماوقا و 
(1) »؟ تسا هدش  بلس  وت  زا  هفطاع  محر و  رگم  لالب ! يا  : » دومرف درک و  شنزرس  ار  لالب  دش و  تحاران  رایسب  نایرج ، نیا  زا 

شیوخ نانمـشد  اب  هک  يربمایپ  .دـنا  هدـیمان  َنیَملاْعِلل  ًهَمْحَر  ار  راوگرزب  نآ  ور ، نیازا  .دوب  ناـبرهم  اـه  ناـسنا  همه  اـب  ادـخ  ربماـیپ 
: دیوگ یم  کلام  نب  سنا  .دشاب  رت  نابرهم  نانمؤم  اب  هک  تسا  یعیبط  دوب ، نابرهم 

هتفر ترفاسم  هب  رگا  .دش  یم  شلاح  يایوج  دید ، یمن  زور  هس  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هاگره  هک  دوب  نینچ  ادـخ  ربمایپ  قالخا 
(2) .تفر یم  شتدایع  هب  دوب ، رامیب  رگا  تفاتش و  یم  شندید  هب  دوب ، رهش  رد  رگا  درک و  یم  اعد  شیارب  دوب ،

دنتفرگ و ار  ترـضح  نآ  غارـس  ربمایپ ، نارای  زا  دندیـسر و  راوس  دـنچ  .دوب  ندـناوخ  زامن  لاح  رد  ترـضح  اه ، هوزغ  زا  یکی  رد 
مینک و ترایز  ار  ناشیا  ات  میدنام  یم  رظتنم  میتشادـن ، هلجع  رگا  .دـیناسرب  ناشیا  هب  ار  ام  مالـس  دـنتفگ : دـندرک و  اعد  ربمایپ  يارب 

یم ارم  غارـس  دننک و  یم  رذگ  امـش  رب  یناراوس  : » دومرف دش و  نیگمـشخ  ترـضح  دندیناسر ، ربمایپ  هب  ار  اهنآ  مالـس  یتقو  .دنتفر 
(3) .»؟] دیراذگ یمن  مارتحا  نامهم  هب  و   ] دیروآ یمن  اذغ  نانآ  يارب  امش  یلو  دنتسرف ، یم  مالس  نم  يارب  دنریگ و 

يرادیاپ ه )_

يرادیاپ ه )_

ص268. رصبلا ، لحک  - 1
ح133. ص167 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  - 2

ح1. ص275 ، ج6 ، یفاکلا ، - 3
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(112 دوه : [. ) دنک نینچ  زین   ] تسا هدرک  هبوت  وت  اب  هک  ره  نک و  یگداتسیا  يا ، هتفای  روتسد  هک  هنوگ  نامه  سپ 

راذگرثا نید ، ییافوکـش  مالـسا و  شرتسگ  رد  ناشیا  يرادـیاپ  .تسادـخ  هار  رد  يرادـیاپ  ربمایپ ، ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی 
یلیمحت ياه  گنج  ربارب  رد  يرادیاپ  لاس  هد  نارود و  نآ  ياسرف  تقاط  ياه  یتخـس  لمحت  هکم و  رد  يرادیاپ  لاس  هدزیـس  .دوب 

.دوش هدیشک  ریوصت  هب  وکین  ربمایپ ، یگداتسیا  دش  ببس  ناقفانم ، باتک و  لها  تنطیش  ناکرشم و  نارفاک و 

رد يرادیاپ  زا  همادا  رد  یلو  دنتفریذپ ، ار  مالسا  ادتبا  هک  يدارفا  رایسب  هچ  .درک  لمحت  ار  راوشد  تخس و  ياه  هرود  ترـضح  نآ 
دیحوت نیا  رگا  اریز  دناد ؛ یمن  یفاک  یلو  درامش ، یم  مزال  ار  دیحوت  هب  فارتعا  نآرق  ور ، نیازا  .دندنامزاب  يدعب  تالکـشم  ربارب 

: دش دهاوخ  ریزارس  یهلا  ترصن  يزوریپ و  دوش ، هارمه  تماقتسا  اب 

:[ دنیوگ یم  و   ] دنیآ یم  دورف  نانآ  رب  ناگتشرف  دندرک ، یگداتسیا  سپـس  تسادخ ، ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک  تقیقح ، رد 
مییام و ناتناتـسود  ترخآ ، ایند و  یگدـنز  رد  .دیـشاب  داش  دـیدوب ، هتفای  هدـعو  هک  یتشهب  هب  دیـشابم و  نیمغ  دـیرادم و  میب  ناه !

يوس زا  هدامآ  يزور  تشاد ؛ دـیهاوخ  اجنآ  رد  دیـشاب ، راتـساوخ  هچ  ره  تسامـش و  يارب  تشهب ]  ] رد دـهاوخب ، ناتیاه  لد  هچره 
(32_30 تلصف :  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ 

، دوش راومه  رارف  هار  دروآ و  موجه  هاپـس  هب  وس  ره  زا  اه  یتخـس  هک  ماگنه  نآ  .تسا  رازراـک  نادـیم  يرادـیاپ ، هصرع  نیرت  مهم 
زین يرایسب  دندرک و  هرـصاحم  ار  مالـسا  هاپـس  نارای  زا  یـشخب  ناکرـشم  هک  دحا  گنج  رد  .تفای  رادیاپ  ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک 

، دربن هظحل  نیرخآ  ات  مالسا  ربمایپ  دنتخیرگ ،
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، دوـهی تناـیخ  زا  سپ  هژیو  هب  قدـنخ )  ) بازحا گـنج  رد  ترـضح ، .داد  همادا  شیوـخ  راـکیپ  هـب  درکن و  اـهر  ار  گـنج  نادـیم 
ماگنه نینح و  گنج  رد  نینچمه  .درک  تمواقم  راوتسا  ییاهن ، يزوریپ  هظحل  ات  توعد و  يرادیاپ  هب  ار  هتـسخ  دیماان و  ناناملـسم 

دوس هب  ار  گنج  تسناوت  شیوخ  نارای  زا  نت  دنچ  اب  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راک ، زاغآ  رد  ناناملـسم  خـلت  تسکش 
رظن ریز  دنتـشگزاب و  دندید ، ار  شترـضح  يرادیاپ  ناملـسم  نایرارف  هک  یماگنه  .دزورفیب  ار  هزرابم  شتآ  دهد و  رییغت  ناناملـسم 
یتح زورما  دوبن ، تلحر  ماگنه  ات  یحو  لوزن  يادتبا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يرادـیاپ  رگا  .دـندرک  دربن  ترـضح  نآ 

.دوبن زین  مالسا  زا  یمان 

یم نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  ار  گنج  نیا  .تفرگ  لکـش  شیرق  نایماظن  زا  رفن  رازه  هس  مجاهت  اب  ترجه  موس  لاس  رد  دحا  گنج 
ینامرفان زا  سپ  یلو  دـندیرفآ ، ناشخرد  يا  هساـمح  دـندرک و  تمواـقم  هناـناج  ادـتبا  ناناملـسم  هک  میناد  یم  .درک  یـسررب  ناوت 

ار ربمایپ  ای  دندیسر  تداهش  هب  ای  يرایسب  نازابرس  نامز ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  تسکش  هناتسآ  رد  مالسا  هاپس  ناناملسم ، زا  یهورگ 
: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  يربکلا  تاقبطلا  رد  دعس  نبا  .دندرک  رارف  اهر و 

ناناملـسم زا  یهوـبنا  هورگ  دنتـشک و  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  ناکرـشم ، ناناملـسم ، هاپـس  زا  یــشخب  یناـمرفان  یتســس و  زا  سپ 
داهن و نتخادنا  گنـس  يانب  سپ  .دش  هتـسکش  شنامک  هک  تخادنا  ریت  نادنچ  ترـضح  نآ  درک و  يرادیاپ  ربمایپ  یلو  دنتخیرگ ،

رفن تفه   ) دننک عفد  ربمایپ  زا  ار  تالمح  دنتـسناوت  هک  دندرک  يرادیاپ  نادنچ  دـندوب ، نت  هدراهچ  هک  نارای  زا  یکدـنا  هورگ  رگم 
ار ربمایپ  دنتسناوت  ناکرشم  راصنا .) زا  رفن  تفه  نارجاهم و  زا 

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:57

(2) .دش یمخز  شیاه  هنوگ  یناشیپ و  هتسکش و  وا   (1) نیشیپ ياه  نادند  هک  نانچ  دننک ، حورجم 

يرایسب هورگ  تحارج  تداهـش و  اب  دحا  گنج  .تسا  ناشیا  تمواقم  هدنهد  ناشن  نیا ، دید و  بیـسآ  رایـسب  گنج  نیا  رد  ربمایپ 
حبص زامن  ربمایپ  دعب ، زور  .دنتخادرپ  اه  یمخز  ياوادم  هب  حبص  ات  دنتشگزاب و  هنیدم  هب  بش  ناناملـسم  .تفای  نایاپ  ناناملـسم  زا 

نانمشد بیقعت  يارب  دندوب ، رـضاح  دحا  گنج  رد  هک  ار  یناناملـسم  دومرف  لالب  هب  درک و  اپ  رب  شیوخ  دجـسم  رد  تعامج  هب  ار 
تفای و ترهش   (3) دـسالا ءارمح  هوزغ  هب  ربمایپ ، یماظن  تکرح  نیا  .دناوخ  ارف  ار  ناناملـسم  دنلب  يادص  اب  زین  وا  .دناوخب  ارف  ادخ 

: تسا هدمآ  نینچ  هنومن  يارب  .تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هریس  ياه  باتک  رد 

نانآ هب  تاحارج  زا  هچنآ  دنراد و  ورین  هوق و  ناناملسم  دننک  نامگ  دندرگنرب و  اهنآ  ات  تفر  نوریب  ناکرـشم  ندناسرت  يارب  ربمایپ 
(4) .دندشن مه  تاحارج  ياوادم  لوغشم  یتح  تسا ؛ هدرکن  تسس  ار  ناشیا  هدیسر ،

رد تسا  مولعم  نینچمه  .دـندوب  دـحا  گنج  ناحورجم  نامه  اـهنت  دـندوب ، هتفر  نوریب  هک  ناـنآ  دوش  یم  هتـسناد  تاراـبع  نیا  زا  »
هقباسم رارف  رد  هک  یناسک  هن  دـندوب ، هدـش  حورجم  دنتـشگرب ، دوز  ای  دـندرک  گـنج  دـندنام و  هکرعم  رد  هک  یناـسک  دـحا  هوزغ 

(5) «. دنتشادن تکرش  گنج  رد  ًالصا  ای  دنتشاذگ 

اب ترضح  نآ  هتـسکشن و  ناشیا  نادند  دش و  یمخز  ربمایپ  ياه  هنوگ  تروص و  اهنت  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  - 1
ح12 ص74 ، ج20 ، راونالاراحب ، کن : .تفر  ایند  زا  ملاس  ياه  نادند 

ص40. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2
بیقعت ار  نمـشد  ناکم  نیا  ات  هوزغ  نیا  رد  ربماـیپ  .تسا  قیقع  هار  رد  هنیدـم ، يرتمولیک  تشه  رد  یناـکم  ماـن  دـسالا ، ءارمح  - 3

ص301 ج2 ، نادلبلا ، مجعم  .تشگ  زاب  درک و 
 . صص 64 و 65 ج2 ، نالحد ، هیوبنلا  هریسلا  - 4

ص208. ج2 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تادهاجم  خیرات  - 5
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نآ کـش ، یب  .تسا  نانمـشد  ربارب  رد  ناناملـسم  مالـسا و  ربماـیپ  يرادـیاپ  هناـشن  دـسالا ، ءارمح  هوزغ  تشذـگ ، هچنآ  ساـسا  رب 
ترضح تیعـضو  هرابرد  ناراگن  خیرات  .دوب  هتفاین  مایتلا  نیـشیپ  ياه  مخز  زونه  هک  درک  تکرـش  هوزغ  نیا  رد  یلاح  رد  ترـضح 

: دنا هتشون  نینچ  شیامزر  نیا  رد 

تسوپ هدیسامآ و  نیریز  بل  هتسکش و  اه  نادند  هتفاکش و  یناشیپ  یمخز و  راسخر  هک  یلاح  رد  دش ، نوریب  هناخ  زا  ترضح  نآ 
(1) .دوب هدید  بیسآ  هئیمَق ، نبا  هبرض  زا  تسار  هناش  هدنک و  اهوناز 

لمحت ار  یجراخ  یلخاد و  تامیالمان  دـیرخ و  ناج  هب  ار  نانمـشد  اب  راکیپ  ياـه  یتخـس  ماـمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 
.درک

ناگدنمزر يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يزاس  گنهرف  . 2

هراشا

ناگدنمزر يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يزاس  گنهرف  . 2

اه لصف  ریز 

یهلا ینیرفآ  هزیگنا  داجیا  فلا )

هنابلطواد ماظن  داجیا  ب )

یبلط تداهش  هیحور  شرورپ  ج )

گنج زا  شیپ  یقالخا  ياه  شرافس  د )

نارای اب  تروشم  ه )_

طابضنا و )

رکشل شیپاشیپ  رد  روضح  ز )

رطخ ماگنه  نادنواشیوخ  زا  هدافتسا  ح )

نازابرس اب  يراکمه  تکراشم و  ط )

هیحور تیوقت  ي )
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نانآ ياه  هداوناخ  نادیهش و  تشاد  ساپ  ك )

نیدلاو زا  يرادرب  نامرف  جیورت  ل )

يرالاس هتسیاش  م )

ناراکاطخ اب  دروخرب  ن )

یهلا ینیرفآ  هزیگنا  داجیا  فلا )

هراشا

یهلا ینیرفآ  هزیگنا  داجیا  فلا )

دمآرد عبنم  نیرت  مهم  یلهاج ، برع  نایم  رد  گنج  .تشاد  دوجو  اـه  برع  ناـیم  رد  یتسود  گـنج  يروآ و  گـنج  زاـبرید ، زا 
گنج مالسا  یتقو   (2) .تفرگ یمربرد  ار  زاجح  هریزج  هبـش  یطحق ، یلاس و  کشخ  هک  ییاه  لاس  رد  هژیو  هب  دـش ، یم  هتـشادنپ 

هب هجوت  .دـهدب  ییادـخ  ییوب  گنر و  ییوج ، گنج  هب  دیـشوک  تشادزاب و  ییاه  گنج  نینچ  زا  ار  ناـنآ  دـید ، ار  برع  ِیتسود 
ناناملسم دش  ببـس  هویـش  نیا  .دز  یم  هسوب  نارگراک  ناتـسد  رب  ترـضح  نآ  دوب و  يوبن  ياه  هزومآ  نیرت  مهم  زا  شالت ، راک و 

.دنشاب يداصتقا  ملاس  ياه  شور  هلیسو  هب  یگدنز  نارذگ  یپ  رد  رتشیب 

ص47. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
ص333. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 2
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: دنک گنج  هک  تشاد  یم  او  ار  برع  هزیگنا ، هس 

يداصتقا هزیگنا  کی _ 

يداصتقا هزیگنا  کی _ 

هلمح فیعـض  لیابق  هب  دـنم  تردـق  لیابق  هرود ، نآ  رد  .دوب  رگید  ياه  هلیبق  تراغ  يارب  تیلهاج ، رـصع  برع  ياه  گنج  رتشیب 
.دوب نامجاهم  هزیگنا  نیرت  مهم  عمط ، .دندرک  یم 

یعیبط هزیگنا  ود _ 

یعیبط هزیگنا  ود _ 

ییوج گنج  يرگ و  تراغ  هب  يزور ، نتـشادن  هناهب  هب  یهورگ  دوب  هدش  ببـس  دوب و  فلع  بآ و  یب  کشخ و  زاجح ، نیمزرس 
رتشیب یطحق  ياه  لاس  رد  نیاربانب ، .دنتـسناد  یم  دوخ  ياه  هلمح  يارب  یهّجوم  لیلد  ار  یلاس  کشخ  یطحق و  نانآ  .دنروآ  يور 

.دندرک یم  گنج 

یعامتجا هزیگنا  هس _ 

هراشا

یعامتجا هزیگنا  هس _ 

ياهدربن هزیگنا  نیموس  یعافد ، ياه  هزیگنا  ای  یموق  ياه  بصعت  هلیبق ، دنچ  ای  ود  يراکمه  ياه  نامیپ  لیابق ، ناگرزب  ياهدـنویپ 
(1) .دوب مالسا  زا  شیپ  رد  برع 

هب زین  ار  اه  برع  نایم  موسرم  ياه  هژاو  یخرب  ور ، نیازا  .درک  دـییأت  ادـخ  هار  رد  اهنت  ار  اهدربن  رد  یـصخش  ياـه  هزیگنا  مالـسا ،
.دیآ یمن  رامـش  هب  شزرا  درادـن و  شاداپ  تیلباق  دـشابن ، ادـخ  يارب  هک  يراکیپ  هنوگره  مالـسا ، هاگدـید  زا  .داد  رییغت  یلک  روط 

.دگنجب نید  مالسا و  زا  يرادساپ  ربمایپ و  زا  يوریپ  يارب  دربب و  حالس  هب  تسد  یعرش ، ینید و  یفده  يارب  دیاب  هدنمزر 

ص334. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  کن : - 1
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ادـخ يارب  ار  گنج  نآ  دـیاب  دـنگنج ، یم  نطو  زا  عاـفد  يارب  اـهنت  رگا  هک  دـندوب  هدرک  كرد  یبوخ  هب  ار  هزومآ  نیا  ناناملـسم 
.دیآ رامش  هب  داهج  نانآ  گنج  دنمانب و  دیهش  ار  ناگتشک  ات  دنهد  ماجنا 

هتخومآ دوخ  نارای  هب  یبوخ  هب  ار  ییوج  گنج  زا  فده  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  داد ، خر  دـحا  گنج  رد  هک  ینایرج  ود 
مزر نادیم  هب  ار  دوخ  دش و  نامیشپ  یلو  درکن ، تکرش  گنج  رد  تسخن  وا  .دوب  هنیدم  ناناملـسم  هزات  ناقفانم و  وزج  نافُرق ، .دوب 

هک یماگنه  .تخادنا  ریت  دحا  رد  هک  دوب  یناملـسم  نیتسخن  نافُرق  .دوب  هرهـش  يروآ  گنج  يزادـناریت و  تعاجـش ، هب  وا  .دـناسر 
! نایسوا يا  .تسا  رتهب  زیرگ  زا  گرم  : » داد راعش  هناعاجش  تسکش و  ار  دوخ  ریشمش  فالغ  وا  دندرک ، رارف  ناناملـسم  زا  یهورگ 

«. منک یم  نم  هک  دینک  نانچ  دیگنجب و  دوخ  داژن  وربآ و  ظفح  يارب 

شناوتان ندب  دندرک و  یمخز  تدـش  هب  ار  وا  زین  نانآ  تشک و  ار  نانآ  زا  نت  تفه  تخادـنا و  ناکرـشم  نایم  رد  ار  دوخ  هاگ  نآ 
ابا يا  داد : خساپ  تشاد ، یقمر  زونه  هک  نافُرق  داب ! اراوگ  وت  رب  تداهش  تفگ : تشذگ و  وا  رانک  زا  نامُعن  نب  هداتَق  .داتفا  نیمز  رب 

ياه نیمز  دنوشن و  زوریپ  ام  رب  شیرق  هک  مدرک  گنج  دوخ  ظفح  دصق  هب  نم  .مدرکن  گنج  نید  يارب  نم  دنگوس  ادخ  هب  ورمع !
ره هب  دـنتفگ : .تسا » خزود  لها  زا  وا  دومرف : ترـضح  دـنداد ، شرازگ  ربماـیپ  هب  ار  وا  ندـش  یمخز  یتقو  .دـننکن  لامدـگل  ار  اـم 

نید نیا  دنوادخ  : » دومرف ادخ  ربمایپ  .دش  هتشک  دروآرد و  اپ  زا  ار  وا  شیاه  مخز  لاح ،
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(1) «. درک دییأت  رجاف  يدرم  هب  ار 

رامش رد  هک  دناد  یم  شدوخ  دنک ، یم  تکرش  گنج  رد  یهلا  ریغ  هزیگنا  هب  یتقو  تشادن ، مالـسا  رد  یناشخرد  هقباس  هک  نافُرق 
یناملسم هزات  .داد  خر  ارجام  نیا  فالخرب  يا  هعقاو  دحا ، گنج  رد  .دنک  یم  دزـشوگ  ار  هتکن  نیا  هداتق  هب  دوب و  دهاوخن  نادیهش 

ندروآ مالـسا  رد  هک  دوب  یناسک  وزج  شَقَو  نب  تباث  نب  ورمع  .تفر  تشهب  هب  دنک ، ادخ  ربارب  رد  هدجـس  کی  یتح  هکنآ  نودب 
رد يا  هظحل  تسا ، قـح  دـییوگ ، یم  هچنآ  منادـب  رگا  تفگ  یم  وا  دـندناوخ و  یم  ارف  مالـسا  هب  ار  وا  شناـشیوخ  .تشاد  دـیدرت 
یب ندب  ربمایپ  .دش  یمخز  تخـس  دیگنج و  دناسر و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  دروآ و  مالـسا  دـحا ، زور  رد  .منک  یمن  ریخأت  نآ  شریذـپ 

هب تشاد و  او  گنج  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  دیـسرپ : زا  تسـشن و  وا  نیلاب  رـس  رب  .دید  گرم  هب  فرـشم  ناحورجم  نایم  رد  ار  وا  قمر 
بیصن ار  تداهش  دنوادخ  مدمآ و  متشادرب و  ار  مریشمش  .مدروآ  نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  نم  .مالسا  تفگ : دش ؟ نومنهر  نادیم 

(2) «. تسا تشهب  لها  امتح  وا  : » دومرف زین  ربمایپ  .تشذگرد  ربمایپ  ياه  تسد  يور  تباث ، نب  ورمع  .دومرف  نم 

ار اهنآ  هک  درک  نیزگ  ياج  ار  يدـیدج  ياه  حالطـصا  داد و  رییغت  ار  حالطـصا  نیدـنچ  يزاس ، گنهرف  ياتـسار  رد  ادـخ  ربماـیپ 
: میرامش یمرب 

داهج کی _ 

داهج کی _ 

نیا رگا   (3) .دنیوگ داهج  دریگ ، ماجنا  قح  تشادگرزب  يارب  هک  یششوک  ره  هب 

ص163. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص 189. ج 1 ، ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2

چ1، ، 1375 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، عیشت ، فراعملا  هرئاد  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  - 3
ص532. ج5 ،
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رد نآ  شرتسگ  ای  نید  ظفح  يارب  ناناملـسم  هک  تسا  ییادـتبا  ای  یعافد  ياهدربن  نامه  دـشاب ، یماظن  تکرح  بلاق  رد  شـشوک 
راب هدرب و  راک  هب  اهراکیپ  يارب  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  یعرش  یحالطـصا  هژاو ، نیا  .دنهد  یم  ماجنا  شیوخ  ربهر  ماما و  زا  يوریپ 

يانعم هب  ار  هوزغ  ناسانش ، هژاو  .برح  هوزغ و  دندرک : یم  هدافتسا  دربن  يارب  هژاو  ود  زا  مالسا ، زا  شیپ  .تسا  راکشآ  نآ  یشزرا 
هرابرد رتشیب  تسا و  هوزغ  زا  معا  برح ، هژاو  .دـش  یم  ماجنا  يزور  بسک  تراغ و  يارب  اه  هلیبق  ياهدربن  نوچ  دـنناد ؛ یم  بلط 
تکرح ًـالومعم  هوزغ ، رد  هک  تـسا  نآ  هژاو ، ود  نـیا  رگید  قرف  .دوـش  یم  هدرب  راـک  هـب  اـه  تموـکح  نـیب  گرزب  ياـه  گـنج 

ياه هژاو  اه  برع  هتبلا  .دندش  یم  هاگآ  رگیدکی  یـشکرکشل  زا  تموکح  ود  برح ، رد  یلو  دوب ، یناهگان  نانآ  هلمح  نایهاپس و 
.دنتفگ یم  تایبلا »  » ار نآ  داد ، یم  خر  بش  هوزغ  رگا  هنومن ، يارب  .دندرب  یم  راک  هب  برح  ای  هوزغ  يارب  زین  يرگید 

(1) .تسا هدش  هدافتسا  هژاو  نیا  زا  رتشیب  اه ، تیاور  اه و  هیآ  رد  .دوش  یم  راکشآ  داهج  هژاو  ییابیز  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 

تداهش ود _ 

تداهش ود _ 

یم هتفگ  دیهـش  یـسک  هب  اهنت  مالـسا ، بتکم  رد  .دراد  يا  هژیو  یـشزرا  راب  تسا و  یمالـسا  ناگژاو  وزج  زین  دیهـش  كرابم  هژاو 
دیهش دنوش ، هتشک  ینید  هزیگنا  چیه  نودب  نطو و  يارب  اهنت  هک  یناسک  هب  نیاربانب ، .دوش  هتشک  دنک و  داهج  ادخ  هار  رد  هک  دوش 

رد .تسا  شیاتس  لباق  نانآ  شالت  دنچره  دنیوگ ، یمن 

 . 847  _ 833 صص ج2 ، همکحلا ، نازیم  65 و  لافنا : 31 ؛ دمحم : 9 ؛ میرحت : 24 ؛ ، 12 هبوت : 95 ؛ ، 75 ءاسن : کن : - 1
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هاگدید زا  هدش و  هدافتـسا  دیهـش  يارب  هَداهَّشلَأ »  » هژاو زا  ترابع ، نیا  رب  نوزفا  تایاور ، رد  و  هّللا ِ»  ِلِیبَس  ِیف  ُْلتَْقلَأ   » ترابع نآرق ،
یناسک هب  : » دیامرف یم  دناد و  یم  هدنز  ار  نانآ  نآرق  نینچمه   (1) .تسا ناراکوکین  بتارم  نیرتالاب  وزج  نادیهش  هاگیاج  مالسا ،

لآ «. ) دنروخ یم  يزور  ناشراگدرورپ  دزن   » و ( 154 هرقب : « ) .دنا هدنز  اهنآ  هکلب  دییوگم ، هدرم  دنوش ، یم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک 
(169 نارمع :

كاپ دیهـش  ندب  : » دـنا هدومرف  هکنیا  هچ  دنـشاب ؛ هتـشادن  ار  تاوما  ماکحا  زا  یـشخب  هک  تسا  هدـش  ببـس  نادیهـش  يونعم  تایح 
(2) «. دوش یمن  لاؤس  وا  زا  ربق  رد  دهاوخ و  یمن  لسغ  درادن ، زاین  نفک  تسا ،

ریبکت هس _ 

ریبکت هس _ 

تیلهاج نارود  برع  موسرم  ياه  هژاو  ياج  هب  یهلا  ياه  مان  ندرک  نیزگ  ياج  ربمایپ ، ياـه  گـنج  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
.درک یم  یفرعم  زین  ار  درف  تشاد و  ینید  يوب  گنر و  هک  دوب  هدش  لدب  ییاهزجر  هب  دوب ، دارفا  هدـننک  یفرعم  هک  ییاهزجر  .دوب 
گنج رد  ناناملـسم  .درک  یم  ارجا  اه  گنج  رد  ار  نآ  ربمایپ  هک  تسا  ینید  ياـه  گـنهرف  وزج  ادـخ ، هب  يراـک  ره  نداد  تبـسن 

رظن ریز  ار  نانمـشد  تاکرح  دش  رومأم  صاقو  یبا  نب  دعـس  .دندوب  اهنآ  تشگزاب  رظتنم  دندید و  بیـسآ  رایـسب  ناکرـشم  زا  دحا 
تشگزاب ربخ  ینامداش  اب  دمآ و  ربمایپ  دزن  دش و  لاح  شوخ  درک ، ادیپ  نیقی  نانمـشد  تشگزاب  زا  یتقو  وا  .دنک  شرازگ  دریگب و 

! نک تبحص  مارآ  : » تفگ وا  هب  ربمایپ  .داد  ار  نانآ 

ح4. ص348 ، ج2 ، یفاک ، کن : - 1
ص2879. ج6 ، همکحلا ، نازیم  کن : - 2
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هلمج نیا  ریظن  ربمایپ   (1)« .دنادرگرب ادخ  ار  ناشیا  دش ؟ نامداش  نینچ  دیاب  نارفاک  تشگزاب  يارب  ایآ  .تسا  رکف  هعدخ و  گنج ،
.داد یم  تبسن  ادخ  هب  ار  يزوریپ  ربمایپ ،  (2) .دومرف قدنخ  هوزغ  رد  رافک  زا  یعمج  تشگزاب  هرابرد  ار 

ياهرعـش دـندز و  یم  هرعن  ای  دـندرک  یم  هلهله  دـندش ، یم  زوریپ  نمـشد  رب  ای  دـندرک  یم  هلمح  گنج  رد  اه  برع  هک  یماـگنه 
نتشک يزوریپ و  ماگنه  ناناملسم  .درک  نیزگ  ياج  ار  ُرَبْکَأ »   ُ هّللَأ ، » هدوهیب نانخـس  ياج  هب  ربمایپ  .دندناوخ  یم  شزرا  یب  تسپ و 

زا رماعوبا ، یهاوخدروامه  هب  مالسا  نارادرس  زا  یکی  دحا ، گنج  رد  یتقو  .دنتفگ  یم  ُرَبْکَأ »   ُ هّللَأ ، » نمشد يوس  نتخات  نارفاک و 
هب ناـمز  مه  دـنتفگ و  ریبـکت  زین  ناناملـسم  .تفگ  ریبـکت  دـش و  دونـشخ  ربماـیپ  داتـسرف ، خزود  هب  ار  وا  داد و  خـساپ  راـفک  رکـشل 
ود دوب و  ادیپان  كاخ  درگ و  لیلد  هب  دودبع ، نب  ورمع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دربن  قدنخ ، گنج  رد   (3) .دندرک هلمح  ناکرشم 
هب ورمع  هک  تسناد  ربمایپ  دـش ، هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ریبکت  يادـص  یتقو  یلو  دـید ، یمن  ار  نانآ  نت  هب  نت  گـنج  هاـپس ،

.دنتفگ ُرَبْکَأ »   ُ هّللَأ ، » ربمایپ ریبکت  اب  ناناملسم  (4) و  تسا هدش  هتشک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد 

هک تشاد  رارق  گرزب  یگنس  دوب ، قدنخ  ندنک  لوغشم  یسراف  ناملـس  هک  يا  هدودحم  رد  گنج  نیا  زا  شیپ  دنا  هتفگ  نینچمه 
تفگ و یم  ُرَبْکَأ »   ُ هّللَأ ، » يا هبرض  ره  اب  ترضح  نآ  .تفرگ  تسد  هب  گنلک  نآ ، ندنک  يارب  ربمایپ 

صص 215 و 216. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص 350. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2

ص38. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 3
ص378. ج4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 4
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هلهله و يادـص  رگید  دـش و  موـسرم  اـه  گـنج  همه  رد  نـتفگ ، ریبـکت  هنوـگ  نـیا   (1) .دنداد یم  رـس  ریبکت  يادـن  زین  ناناملـسم 
.دشن هدینش  ناملسم  ياه  برع  زا  انعم ، یب  ياهدایرف 

یم هرهب  ییاه  ترابع  زا  دراد ، او  راک  نیا  هب  مه  ار  ناناملسم  هکنیا  يارب  دوب و  ادخ  دای  هب  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
دوب هتفگ  دوخ  ناهدنامرف  هب   (2)  .ِ« هّللا َْلیَخ  ای  : » دومرف یم  دنک ، ادـص  ار  رکـشل  تساوخ  یم  هاگره  .دوب  ادـخ  مان  روآدای  هک  درب 
يارب .درک  یم  نینچ  زین  ترـضح  دوـخ   (3) .دـیربب هرهب  ادـخ  مان  زا  دـینیزگرب ، اه  گنج  ای  بش  مان  يارب  يزمر  دـیتساوخ  هاگره 

.دوب  (4)« ٌدَحَأ ٌدَحَأ   » هژاو ردب ، گنج  ياهزمر  زا  یکی  هنومن ،

يروحمادخ هیحور  زا  هتفرگرب  ار  هدـیا  نیا  ناوتب  دـیاش   (5) .تفریذپ یمن  ناکرـشم  رگید  اب  گنج  يارب  ار  ناکرـشم  يرای  ربمایپ ،
.تسناد ترضح  نآ 

هنابلطواد ماظن  داجیا  ب )

هنابلطواد ماظن  داجیا  ب )

نیازا .تسا  مازلا  رابجا و  یعون  هدرتسگ و  یحطس  رد  رایـسب  ياه  هنیزه  تباث ، يا  هعومجم  دنمزاین  گرزب ، ياهراک  نتفای  ناماس 
رد اـیند ، گرزب  ياـه  شترا  .تسا  دـنم  ناوت  ناـیماظن  هدومزآ و  يا  هعومجم  دـنمزاین  تساـهراک ، نیرتراوشد  زا  هک  گـنج  ور ،

یلامتحا ياهدربن  تباث  ياضعا  زا  لاح ، هتشذگ و 

ص189. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
ص 350. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2

ح9449. ص2774 ، ج6 ، همکحلا ، نازیم  - 3
ص416. ج 2 ، هیوبنلا ، هریسلا  ریثک ، نبا  - 4

ربمایپ هاگرکشل  رد  شیرق ، ناکرشم  رب  ناناملسم  يرای  يارب  یبا ، نب  هّللادبع  اب  نامیپ  مه  ناکرـشم  زا  یهورگ  دحا ، گنج  رد  - 5
ص36) ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  کن :  ) .تفریذپن ار  اهنآ  يرای  ترضح  یلو  دندش ، رضاح  ناخیش 
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يارب هویـش  نیا  زا  زین  ناتـساب  مور  ناریا و  هرود  رد  .دـنناوخ  یم  ارف  گنج  هب  ار  ناناوج  يرابجا  تروص  هب  زاین ، ماـگنه  دنتـسه و 
، یماظن ياهورین  شنیزگ  يارب  اهنآ  .دندرک  یم  يوریپ  یشور  نینچ  زا  مه  زاجح  هریزج  هبش  ياه  برع  .دندرب  یم  هرهب  اه  گنج 

یم تکرـش  هنابلطواد  یهورگ  دـندوب : هتـسد  دـنچ  مالـسا ، زا  شیپ  ياه  گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  .دـندرک  یم  راـبجا  هشیمه 
یلالقتـسا دوخ  زا  نوچ  هک  دـندوب  نامالغ  ناگدرب و  مود ، هورگ  .دـندوب  ناتـسود  گنج  نادـنم و  هقالع  وزج  ًالومعم  هک  دـندرک 

هورگ ود  روضح  اب  هاپـس  رگا  .دنگنجب  دنتـسناوت  یم  هک  دندوب  یناسک  موس ، هورگ  .دنتـسج  یم  تکرـش  گنج  رد  دیاب  دنتـشادن ،
دنتـسناوت یم  دـندوب ، دـنم  تورث  رگا  هک  دـندش  یم  مازعا  ههبج  هب  دـندوب ، ناناوج  رتشیب  هک  موس  هورگ  دـش ، یمن  لـماک  تسخن 

(1) .دنهدب وا  هب  لئاعج »  » ناونع اب  ار  یغلبم  گنج ، رد  يو  تکرش  يارب  دنتسرفب و  گنج  هب  دوخ  ياج  هب  دننک و  ریجا  ار  يدارفا 

اه هوزغ  همه  رد  تشاد و  هجوت  هنابلطواد  ماظن  هب  دوخ ، ياه  گنج  رد  یلو  تسناد ، یم  ییافک  بجاو  ار  داهج  رد  تکرش  ربمایپ 
هاچ رانک  رد  ار  همان  نیا  تفگ : داد و  وا  هب  يا  همان  ربمایپ  شحج ، نب  هّللادبع  هّیرس  رد  .دوب  بلطواد  ناگدنمزر  یپ  رد  اه ، هّیرس  و 

: دوب هتشون  نینچ  ربمایپ  .دندوشگ  ار  همان  دنتفر و  اجنآ  هب  دوخ  نارای  اب  هّللادبع  .ناوخب  اشگب و  هریَمُض  نبا 

همه .دـنیایب  وت  اب  امتح  هک  نکم  روبجم  ار  دوخ  نارای  زا  کی  چـیه  .یـسرب  هلَِخن  هب  ات  هدـب  همادا  دوخ  هار  هب  ادـخ  تکرب  ماـن و  اـب 
رد تکرش  زا  هّللادبع  نارای 

.تسناد یم  مارح  ار  لوپ  نیا  تفایرد  ربمایپ  ص420 . ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 1
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(1) .دنتشگن زاب  مادک  چیه  دندرک و  لابقتسا  داهج 

قیوشت نانمشد  اب  راکیپ  هب  ار  نانمؤم  اهنت  دنک ، بوصنم  دوخ  یپ  رد  یپ  ياه  گنج  يارب  یتباث  هعومجم  هکنآ  نودب  ترضح  نآ 
(65 لافنا : «. ) ِلاتِْقلا یَلَع  َنِینِم�وُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » درک یم 

رد ربمایپ  یلو  دـمآ ، یم  تسد  هب  يرایـسب  ياه  تمینغ  اهراکیپ ، نیا  رد  .دوب  یتیبرت  لوصا  ساسا  رب  ًالماک  زین  ربمایپ  قیوشت  هویش 
.تفگ رادیاپ  ِترخآ  زا  نانآ  يارب  هکلب  دزن ، مد  ارذگ  يدام  روما  زا  هاگ  چیه  دوخ  قیوشت 

نیمز اه و  نامـسآ  هزادنا  هب  نآ  تعـسو  هک  دیوش  هناور  یتشهب  يوس  هب  دیزیخرب  : » دومرف ناناملـسم  هب  ردب ، گنج  زا  شیپ  ربمایپ 
نیمز اه و  نامسآ  هزادنا  هب  نآ  تعسو  ایآ  هک  دیسرپ  ترضح  زا  بجعت  اب  دینش ، هک  ار  نخـس  نیا  يراصنا  مامح  نب  ریمع  .تسا »

ار وا  قوش  همه  نیا  ببـس  ربماـیپ  .درک  تکرح  رازراـک  يوس  هب  هناقاتـشم  نیرفآ و  هب ، هب  تفگ : ریمع  .يرآ  دومرف : ربماـیپ  تسا ؟
وا هب  ربمایپ  .موش  تشهب  نآ  یلاها  زا  هک  مدرک  تکرح  نآ  دیما  هب  طقف  ادخ ، لوسر  يا  دنگوس ، ادخ  هب  داد : خـساپ  وا  .دـش  ایوج 

(2) .دیسر تداهش  هب  گنج  نیمه  رد  ریمع  .دوب » یهاوخ  تشهب  نآ  یلاها  زا  وت  : » تفگ

نانمـشد اب  دربن  اـب  ار  دوخ  رمع   » (3) «، .تساهریـشمش هیاس  ریز  تشهب  : » درک یم  قیوشت  اه  ترابع  نیا  اب  ار  نایهاپـس  ربماـیپ  هاـگ 
تمعن ترخآ و  ینالوط  رمع  هب  ات  دینک  هاتوک 

ص10. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص44. ج6 ، ملسم ، حیحص  - 2

ص457. ج33 ، راونالاراحب ، - 3
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هدرم قاـفن  زا  یعوـن  هـب  دریمب ، دـشاب و  هتـشادن  داـهج  يوزرآ  اـی  هدرکن  داـهج  هـک  یـسک   » (1) «، .دـیزای تسد  تشهب  یگـشیمه 
(3) «. تسا رتهب  تدابع  لاس  لهچ  زا  شیارب  دزرو ، يرادیاپ  داهج  ياه  نادیم  زا  ینادیم  رد  زور  کی  ناملسم  رگا   » »(2) و تسا

گنج رد  تکرـش  يارب  هاگ  دننک و  تکرح  هناقـشاع  دربن ، يارب  ترخآ ، هب  نادـنم  هقالع  دـش  یم  ببـس  ربمایپ  نانخـس  هنوگ  نیا 
زا .دندرک  یم  یـشک  هعرق  رـسپ  ردپ و  هاگ  دنتفاتـش و  یم  گنج  رد  تکرـش  يارب  مدرم  ردـب ، گنج  رد  .دـندرک  یم  یـشک  هعرق 

متفر و یم  رانک  وت  دوس  هب  دوب ، یمن  تشهب  باسح  رگا  تفگ : یم  شردپ  هب  دعس  .دندیشک  هعرق  شردپ  هَمَثیَخ و  نب  دعس  هلمج 
(4) .مسرب تداهش  هجرد  هب  هار  نیا  رد  هک  مدنموزرآ  نم  .مدیزگ  یمرب  دوخ  رب  ار  وت 

یم يریگولج  نانآ  روضح  زا  ربمایپ  دـندرک و  یم  رارـصا  ربمایپ  هب  گنج  رد  روضح  يارب  ناـناوجون  زا  یهورگ  اـهدربن ، رتشیب  رد 
بزاع نب  ءارب  مقرا ، نب  دیز  ریـشب ، نب  نامعن  دیز ، نب  هماسا  تباث ، نب  دیز  نوچمه  یناناوجون  دـحا ، گنج  رد  هنومن ، يارب  .درک 
روضح اب  اهنت  ربمایپ  هک  دننک  تکرش  گنج  رد  دنتساوخ  ربمایپ  زا  اهراب  هنیدم _  یکیدزن  رد  یکـشوک  ناخیـش _  هقطنم  رد  ...و ،

(5) .درک تقفاوم  دروآ ، تسد  هب  ار  ناشیایلوا  تیاضر  دومزآ و  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  جیدخ ، نب  عفار  بدنج و  نب  هرمس 

ق، 1409 ه . _ جعیدهم ، ماما  هسردم  مق ، مالـسلا ، هیلع  يرکـسعلا  مامالا  ریـسفت  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  - 1
ص447. چ1 ،

ص49. ج6 ، ملسم ، حیحص  - 2
ح50. ص21 ، ج11 ، چ2 ، ق ، ه . _ ، 1408 مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  - 3

ص15. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 4
ص157. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 5
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زا دندوب ، هدمآ  هنابلطواد  هکنآ  اب  دننک و  لمحت  دنتسناوت  یمن  ار  گنج  یتخـس  یلو  دندش ، یم  رـضاح  داهج  يارب  ناناملـسم  هاگ 
تـسکش ناناملـسم  دحا ، هوزغ  رد  یتقو  .درک  یم  توعد  يرادـیاپ  هب  ار  نانآ  زین  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ربمایپ  .دـنتخیرگ  یم  نادـیم 

هب ای  دـشورف »؟ یم  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  یـسک  هچ  : » تفگ یم  درک و  یم  قیوشت  يروآ  گنج  هب  ار  ناـنآ  ربماـیپ ، دـندروخ ،
(1) «. وت يادف  مردام  ردپ و  زادنیب ، ریت  : » دومرف یم  ناملسم  ناعاجش  یخرب 

نیا ار  نانآ  ترـضح  نآ  دراوم ، نیا  رد  هک  دندوب  كدنا  راکیپ ، يارب  نابلطواد  ناقفانم ، ياه  هسیـسد  لیلد  هب  اه  گنج  یخرب  رد 
: درک یم  هظعوم  هنوگ 

ادخ ات  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسا ، رت  ینتـشاد  تسود  يو  هار  رد  داهج  شربمایپ و  ادخ و  زا  امـش  دزن  ...و  نارـسپ  ناردـپ و  رگا  وگب :
(24 هبوت :  ) .دنک یمن  ییامنهار  ار  ناقساف  هورگ  دنوادخ  دروآرد و  ارجا ] هب   ] ار شنامرف 

یبلط تداهش  هیحور  شرورپ  ج )

یبلط تداهش  هیحور  شرورپ  ج )

یتیبرت هویش  نیا  .دندوب  هدش  تداهش  قشاع  وجادخ ، ناناملـسم  مامت  هک  دوب  هتفگ  نخـس  تداهـش  تلیـضف  زا  ردق  نآ  ادخ  ربمایپ 
.دنوش لیدبت  بلط  تداهش  راکادف و  یناناملسم  هب  دنتشاد ، هجوت  بسا  توهـش و  نز و  هب  هک  یلهاج  ياه  برع  دش  ببـس  ربمایپ 

: دومرف یم  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ 

رگید راب  موش و  هتـشک  زاب  مدرگ و  هدنز  سپـس  موش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  مراد  تسود  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس 
(2) .موش هتشک  زاب  مدرگ و  هدنز 

ص175. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص203. ج3 ، يراخب ، حیحص  - 2
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زا رارـصا  کشا و  اب  گنج ، رد  روضح  يارب  دـندرک و  یم  هیهت  دوخ  ار  گنج  حالـس  هک  درک  تیبرت  ار  یناـبلط  تداهـش  ربماـیپ ،
نیا زا  يرایسب  خیرات ، .دهدب  نانآ  هب  ار  گنج  رد  تکرش  زاوج  ات  دندرک  یم  یضار  زین  ار  ربمایپ  دنتفرگ و  یم  هزاجا  دوخ  ناردپ 

وبا ردب ، گنج  رد  .دوب  نیرفآ  سرت  زیگنا و  تفگش  زین  نانمشد  يارب  ناناملـسم  یبلط  تداهـش  .تسا  هدرک  نایب  ار  اهدروم  هنوگ 
نایشیرق هب  تشگزاب و  دید ، ار  ناناملسم  کچوک  هاپس  یتقو  وا  .دمآ  مالـسا  هاپـس  ییاسانـش  يارب  شیرق  فرط  زا  یمَـشُج ، هماسا 

ناشیا دنگوس ، ادخ  هب  لاح ، نیا  اب  يا ! هحلسا  گرب و  زاس و  هن  دنراد و  ینادنچ  رامـش  هن  دنتـسه ، کباچ  یمدرم  ادخ  هب  : » تفگ
ریـشمش زج  ییاکتا  هاگ و  هانپ  چیه  گرم ! بلاط  دنتـسه  یهورگ  .دندرگرب  دوخ  هناخ  هب  دنهاوخ  یمن  زگره  هک  مدید  یهورگ  ار 

(1) «. دنرادن دوخ 

ار نس  مک  دارفا  یخرب  تخاس و  هاگرکـشل  هنیدم ) هب  لصتم  یناکم   ) عُقب هیحان  رد  هنیدم ، زا  جورخ  زا  سپ  ردـب ، گنج  رد  ربمایپ 
: دیوگ یم  صاقو  یبا  نب  دعس  .تشادزاب  دربن  رد  تکرش  زا 

تفگ دوش ؟ هچ  ار  وت  ردارب ، يا  متفگ : .دنک  یم  ناهنپ  ار  شدوخ  مردارب  مدید  دـنیبب ، ناس  ام  زا  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ  زور ، نآ  رد 
ار تداهـش  دنوادخ  دیاش  میایب ، گنج  هب  مراد  تسود  نم  دنادرگرب و  ارم  یلاس  نس و  مک  هطـساو  هب  دـنیبب و  ارم  ربمایپ  مسرت  یم 
هب تسیرگ و  یم  وا  .ددرگرب  هک  دومرف  تسناد و  مک  ار  وا  نس  ترـضح  تشذـگ ، ربماـیپ  وـلج  زا  ریمع  نوـچ  .دـنادرگ  ما  يزور 

دنزب هرگ  ار  ریشمش  لیامح  دنب  تسناوت  یمن  شا  یکچوک  هطساو  هب  وا  .داد  تکرش  هزاجا  وا  هب  ربمایپ  سپ  .درک  یم  رارصا  ربمایپ 
نینچ وا  يارب  نم  و 

ص46. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
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(1) .دیسر تداهش  هب  ردب  رد  تشاد ، لاس  هدزناش  هک  یلاح  رد  ریمع  .مدرک 

شرـسپ راهچ  اب  دوب ، گنل  يدرمریپ  هک  حومج  نب  ورمع  دحا ، گنج  رد  .دوب  هدیناود  هشیر  ناوج  ریپ و  لد  رد  تداهـش ، هب  قشع 
یم عنم  ار  وا  زین  شرـسمه  .دنتـشادزاب  گنج  زا  ار  وا  دندش و  یهار  گنج  يارب  شنارـسپ  .درک  یم  ثحب  گنج  رد  روضح  يارب 

تشادرب و ار  دوخ  یگنج  لیاسو  وا  .مورن  نم  دنورب و  تشهب  هب  منادنزرف  بجع ! تفگ : ورمع  .تسین  بجاو  وت  رب  داهج  هک  درک 
ربمایپ .درک  هوکش  شا  هداوناخ  نادنزرف و  زا  تفر و  ربمایپ  دزن  سپس  .نادرگنرب  ما  هداوناخ  دزن  يراوخ  اب  ارم  ایادخ ! درک : یم  اعد 

قح امش  : » تفگ ورمع  نادنزرف  هب  ترضح  نآ  درک و  رارصا  وا  .تسین » بجاو  وت  رب  داهج  هتـشاد و  روذعم  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف
هب شنادنزرف  زا  یکی  هارمه  هب  درک و  تکرش  دحا  گنج  رد  وا  .دیامرف » وا  هرهب  ار  تداهـش  دنوادخ  دیاش  .دینک  عنم  ار  وا  دیرادن 

(2) .دیسر تداهش 

ار دوخ  باوخ  دوب و  تداهش  قشاع  دوب ، حومج  نبورمع  نیرید  ناتسود  زا  هک  زین  يراصنا ) رباج  ردپ   ) مازح نب  ورمع  نب  هّللادبع 
روط هب  .دیسر  تداهـش  هب  دحا  رد  دش و  لاح  شوخ  رایـسب  هّللادبع  داد و  وا  هب  ار  تداهـش  تراشب  ربمایپ ، .درک  وگزاب  ربمایپ  يارب 

.دیازفیب نانآ  تشحو  رب  دوش و  زوریپ  دوخ  نانمشد  رب  تسناوت  یبلط  تداهش  گنهرف  نداهن  ناینب  اب  ادخ  ربمایپ  یلک ،

ص16. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص191. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2
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گنج زا  شیپ  یقالخا  ياه  شرافس  د )

هراشا

گنج زا  شیپ  یقالخا  ياه  شرافس  د )

زا ییابیز  ياه  ثیدـح  گنج ، اب  طبترم  ياه  نتم  رد  زین  ناثدـحم  یخرب  .دـنا  هتـشاگن  ار  ربمایپ  ياهدربن  تایئزج  ناراگن ، خـیرات 
يوبن ياهراتفگ  ناناملـسم ، ياهدربن  هرابرد  ثیدـح  خـیرات و  ياه  باتک  كارتشا  هجو  .دـنا  هدرک  نایب  مالـسا  ردـص  ياه  هثداح 

.تساهدربن زاغآ  زا  شیپ 

.دوش یم  راکشآ  ناشیا  یتیبرت  هویش  گنج و  هب  ربمایپ  شرگن  نانخس ، نیا  قیقد  هعلاطم  اب 

: درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  راهچ  هب  ار  گنج  زا  شیپ  يوبن  نانخس 

يروحم ادخ  کی _ 

يروحم ادخ  کی _ 

.تسج دوس  الاب  ياه  هجرد  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  دیاب  گنج  زا  .دوبن  یلصا  فده  هاگ  چیه  ادخ  ربمایپ  يارب  گنج 
: میرب یم  یپ  هتکن  نیا  هب  يوبن  ياه  شیامرف  زا  يرایسب  رد  .تسادخ  يارب  گنج  دشخب ، یم  انعم  دربن  هب  هچنآ  مالسا  رد 

(1)  .ِ هّللا ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  َو    ِ هّللا ِلِیبَس  ِیف  َو    ِ هّللِاب اوُزُْغا 

.دینک دربن  ادخ  لوسر  نییآ  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  مان  اب 

ادـخ يارب  ادـخ و  مان  اب  دـیاب  نانآ  .تسا  ناشیا  ندوب  ییادـخ  دزاس ، یم  ادـج  رگید  نایوج  گنج  زا  ار  مالـسا  ناگدـنمزر  هچنآ 
ار ادخ  دای  مان و  ادخ  ربمایپ  ور ، نیازا  .دوب  دهاوخ  ینید  لوصا  ساسا  رب  تسا  یعیبط  دـشاب ، ادـخ  يارب  هک  یگنج  دـننک و  گنج 

.دمزر یم  اجک  رد  هچ و  يارب  دنادب  دیاب  ناملسم  اریز  دش ؛ یم  روآدای  ناگدنمزر  هب  هزرابم  لوط  رد  گنج و  زاغآ  رد 

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 1
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مان راب  تشه  یطخ ، تشه  شرازگ  نیا  رد   (1) .دنک یم  نایب  ار  ربمایپ  ياهدربن  نیزاغآ  نانخس  یشرازگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
رب وا و  مان  دای و  اب  ادـخ و  يارب  دـیاب  دربن  شرازگ ، نیا  هیاپ  رب  .تسا  گنج  رد  ربمایپ  یهلا  هویـش  رگنایب  نیا ، تسا و  هدـمآ  هّللا »  »

تجاـجل ياـنب  نمـشد  رگا  سپ  .درک  توـعد  وا  نید  هداتـسرف و  ادـخ و  يوـس  هب  دـیاب  ار  نمـشد  دوـش و  ارجا  يو  نوناـق  ساـسا 
.دیگنج يو  اب  دیاب  ادخ ، زا  نتساوخ  يرای  اب  یهلا و  مکح  هیاپ  رب  تشاذگ ،

گنج زاغآ  رد  .دـنک  یم  توعد  يونعم  لئاسم  یمالـسا و  قالخا  تیاعر  هب  ار  ناناملـسم  ربمایپ  هک  تسا  یلک  لصا  نیمه  هیاپ  رب 
: دومرف نینچ  ادخ  شیاتس  زا  سپ  تفرگ و  رارق  مالسا  هاپس  ربارب  رد  ربمایپ  ردب ،

نآ زا  ناتیادخ  هک  منک  یم  یهن  يزیچ  زا  ار  امش  تسا و  هتخیگنارب  نآ  هب  ناتیادخ  هک  مزیگنا  یمرب  يزیچ  هب  ار  امـش  نم  دعب ، اما 
يارب هکنیا  رگم  دریذپ ، یمن  يزیچ  یـسک  زا  یلاعتم  دنوادخ  دـیا و  هتفرگ  رارق  قح  لزانم  زا  یلزنم  رد  امـش  .تسا ...  هدومرف  یهن 

یم تاجن  مغ  زا  دیادز و  یم  ار  هودنا  نآ ، هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  یتخس ، ماگنه  ییابیکـش  انامه  .دشاب  وا  ياضر 
هانپ وا  هب  میراد و  ینابیتشپ  وا  هب  هدنیاپ ؛ هدنز و  يادخ  .تسا ...  دیدش  وا  باقع  تسار و  وا  راتفگ  قح ، ادخ  هدعو  انامه  .دـهد ... 

(2) .زرمایب ار  ناناملسم  همه  نم و  ادنوادخ ! .مینک  یم  لکوت  وا  رب  میرب و  یم 

يزیر نوخ  زا  زیهرپ  ود _ 

يزیر نوخ  زا  زیهرپ  ود _ 

یپ دارفا ، گرم  دـش و  دـنهاوخ  ریـسا  یمخز و  هتـشک ، يرامـش  عازن ، فرط  ود  ره  زا  دوش ، هتخورفا  گنج  شتآ  رگا  ناـمگ ، یب 
یمیتی نوچمه  يراوگان  ياهدمآ 

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 1
ص44. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2
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زا دیاب  دناوتب ، ناملسم  هدنامرف  هک  ییاج  ات  هک  تسا  راوتسا  هیاپ  نیا  رب  یهلا  هتفرشیپ  ماظن  .دراد  نارسمه  یتسرپرس  یب  نادنزرف و 
ار قح  مایپ  دنراد ، رارق  لباقم  هاپس  رد  هک  امن  نمـشد  نالهاج  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  نوچ  دنک ؛ يریگولج  گنج  يزیر و  نوخ 
زا شیپ  امتح  دنـشابن و  گـنج  رگزاـغآ  تساوخ  یم  ناناملـسم  زا  ربماـیپ  هاـگن ، نیمه  ساـسا  رب  .دنـشوپب  مشچ  دربن  زا  دنونـشب و 
زا ای  دش  هیزج  تخادرپ  هب  رضاح  یلو  تفریذپن ، ار  مالسا  نمـشد  رگا  سپ  .دننک  توعد  مالـسا  هب  ار  نافلاخم  ناناملـسم ، گنج ،

.دنرادرب گنج  زا  تسد  ناناملسم  تشگ ، نامیشپ  دربن 

دروم داتـشه  زا  شیب  ناناملـسم  ياه  هّیرـس  اه و  هوزغ  رامـش  .دریذـپ  نایاپ  يزیر  نوخ  نودـب  گنج  هک  دوب  نآ  يارب  اـهراک  نیا 
.دیماجنین گنج  هب  یماظن  ياه  تکرح  نیا  رتشیب  یلو  تسا ،

هدومیپ لحارم  نیا  نمشد  اب  ییورایور  رد  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدید  اه  هّیرس  مازعا  زا  شیپ  يوبن  ياه  شرافـس  رتشیب  رد  هچنآ 
: دوش

(1) ؛) ْمِْهیَلَع اوُّجَتَْحت  یّتَح  َمْوَْقلا  اُوِلتاُقتال  : ) مالسا تیناقح  رب  یقطنم  لالدتسا  . 1

هّللاَدـْنِع ْنِم  ِِهب  ُْتئِج  اِمب  ِراْرقِْإلا  َو    ِ هّللا ُلوُسَر  ادَّمَُحم  َّنَأ  َو    ُ هّللا ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  ِهَداهَـش  یلِإ  ْمُهوُعْدـَت  : ) توبن دـیحوت و  هب  توعد  . 2
(2) ؛)ِ

ْمُکُوباجَأ ْنِإَف  : ) يدام قوقح  زا  يدنم  هرهب  يارب  ناناملسم  راید  هب  ترجه  هب  توعد  گنج و  كرت  مالسا ، شریذپ  تروص  رد  . 3
(3) ؛) ...َُّمث ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَف 

هک یتینما  يارب  هیزج  تساوخرد  مالسا ، نتفریذپن  تروص  رد  . 4

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 1

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 2

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 3
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(1) ؛) ...ِهَیْزِْجلا ِءاطْعِإ  یلِإ  ْمُهوُعْداَف  : ) دنک یم  نیمضت  اهنآ  يارب  یمالسا  تموکح 

اب ادخ  يرای  هب  دیراد  هزاجا  امش  هاگ  نآ  دنتشاد ، رارصا  گنج  رب  دندشن و  هیزج  تخادرپ  هب  رـضاح  دنتفریذپن و  ار  مالـسا  رگا  . 5
(2) (. ْمُهُوِلتاق ْمِْهیَلَع َو    ِ هّللِاب اُونیِعَتْساَف  اَْوبَأ  ْنِإ  َو  : ) دینک دربن  اهنآ 

.دوش يریگولج  يزیر  نوخ  زا  هنوگ  نیا  ات  درک  شرافس  دوخ  ناهدنامرف  هب  دربن  زاغآ  زا  شیپ  ار  هلحرم  راهچ  ربمایپ ،

یناسنا قوقح  تیاعر  هس _ 

یناسنا قوقح  تیاعر  هس _ 

هک دـننک  تیاعر  ناگدـنمزر  اـت  دـش  یم  دزـشوگ  يدراوم  ناهدـنامرف  نایهاپـس و  هب  عونمم  دراوم  يوبن ، ياـه  شرافـس  رتشیب  رد 
: زا دندوب  ترابع 

؛(3) ناناوجون ناکدوک و  نتشک  . 1

؛(4) ناریپ نتشک  . 2

؛(5) نانز نتشک  . 3

؛(6) ندرک هلثُم  . 4

؛(7) هنادرم ناوجان  ياه  گنرین  . 5

؛(8) نانمشد نتشک  رد  يور  هدایز  . 6

؛(9) اسیلک هعموص و  نادباع  نتشک  . 7

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 1

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 2

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 3

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 4

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 5

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 6

ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 7
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ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 8
ص60. ج21 ، راونالاراحب ، - 9
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؛(1) ناتخرد ندرک  عطق  . 8

(2) .اه هناخ  ندرک  ناریو  . 9

زا رفن  دـنچ  ای  کی  هب  ناملـسم  کی  رگا  یتح  .دـشاب  دـنب  ياـپ  نانمـشد  اـب  ناناملـسم  ياـهدادرارق  همه  هب  دـیاب  هدـنامرف  نینچمه 
.دننک ارجا  ار  نامیپ  نیا  دیاب  زین  ناناملسم  رگید  دهد ، ناما  ناکرشم 

یگداتسیا راهچ _ 

یگداتسیا راهچ _ 

داقتعا ناوت و  مامت  اب  دیاب  ناملسم  هدنمزر  .تسا  نانمشد  ربارب  رد  يرادیاپ  هب  هجوت  يوبن ، ياه  شرافـس  ياهروحم  زا  رگید  یکی 
رذوبا هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .دزاس  رود  نهذ  زا  ار  دربن  نادیم  زا  رارف  رکف  دنامب و  رادیاپ  دربن ، هظحل  نیرخآ  ات  دوخ ، تیناقح  هب 

: دومرف

رارف وا  نارای  هک  یلاح  رد  دنامب ، رادیاپ  نمشد  هلمح  ماگنه  هک  یسک  موس ، ...دنک و  یم  تاهابم  ناگتـشرف  رب  رفن  هس  هب  دنوادخ 
(3) .دوش دیهش  ات  دگنجب  وا  دنا و  هدرک 

هب نامیا  طاـشن و  شـالت ، نیقی ، يراـبدرب ، يراـکزیهرپ ، هب  ار  ناـنآ  دـناوخ ، ناـشنارای  يارب  دـحا  زا  شیپ  هک  يا  هبطخ  رد  ربماـیپ 
(4) .درک شرافس  ترخآ 

نارای اب  تروشم  ه )_

نارای اب  تروشم  ه )_

یم هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  نیقی  هب  يدوب ، لد  تخس  وخدنت و  رگا  يدش و  رهم ] رپ  و   ] وخ مرن  نانآ  اب  یهلا ، تمحر  تکرب  هب  سپ 
نوچ نک و  تروشم  نانآ  اب  اهراک  رد  هاوخب و  شزرمآ  ناشیارب  رذگرد و  نانآ  زا  سپ ، .دندش 

ص60. ج21 ، راونالاراحب ، - 1

ص60. ج21 ، راونالاراحب ، - 2
ص466. چ6 ، ق ، 1392 ه . _ یضر ، فیرش  تاروشنم  قالخالا ، مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح  - 3

صص 135 و 136. ج20 ، راونالاراحب ، - 4
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(159 نارمع : لآ   ) .دراد تسود  ار  ناگدننک  لکوت  دنوادخ  اریز  نک ؛ لکوت  ادخ  رب  یتفرگ ، میمصت 

ناشیا هک  تسا  نشور  ًالماک  اه ، گنج  رد  ترـضح  نآ  هریـس  یناوخزاب  رد  .تسا  يوبن  ياه  گنج  رد  یلـصا  ناکرا  زا  تروشم 
یم ربمایپ  هویـش  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دوب  لئاق  يا  هژیو  تیمها  نارای  اـب  تروشم  يارب  اـه  هّیرـس  اـه و  هوزغ  همه  رد 

: دیامرف

(1) .تفرگ یم  میمصت  تساوخ ، یم  هچنآ  هرابرد  سپس  .درک  یم  تروشم  دوخ  باحصا  اب  هراومه  ادخ  ربمایپ 

رد مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .درک  یم  شرافس  نینچ  زین  ناهدنامرف  ناگداتسرف و  هب  هکلب  درک ، یم  تروشم  دوخ  اهنت  هن  ترـضح  نآ 
: دیامرف یم  هراب  نیا 

، درک ریخ  بلط  ادخ  زا  هک  یـسک  یلع ! يا  درک : شرافـس  نم  هب  داتـسرف و  نمی  تراما  يارب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(2) .تشگن نامیشپ  درک ، تروشم  هک  یسک  دشن و  نادرگرس 

: دیامرف یم  نینچ  یتیاور  رد  ترضح  نآ  .دوش  یم  هدید  ینشور  هب  ربمایپ  راتفگ  هریس و  رد  يأر ، رد  دادبتسا  زا  زیهرپ 

(3) .تسا هدشن  تخب  شوخ  يأر ، دادبتسا  اب  تخبدب و  تروشم ، اب  یسک  زگره 

ناناملـسم اب  دهد  یم  روتـسد  ربمایپ  هب  هک  نارمع  لآ  هیآ 159  هکنیا  تسخن  اـجنیا  رد  تسا : يرورـض  هتکن  ود  هب  هجوت  اـجنیا  رد 
رد ربمایپ  نیا ، زا  رت  شیپ  میناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هدش  لزان  دحا  گنج  رد  دنک ، تروشم 

_ . 1370 ه هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ثدحم ، ینیسح  نیدلا  لالج  دیس  قیقحت : نساحملا ، یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  - 1
ح21. ص601 ، ج2 ، چ1 ، ق ،

ح220. ص136 ، چ1 ، ق ، 1414 ه . _ هثعبلا ، هسسؤم  مق ، یلامالا ، یسوط ، خیش  - 2
ص274. ج7 ، چ1 ، ق ، 1385 ه . _ نامعنلا ، هعبطم  فجن ، هداعسلا ، جهن  يدومحم ، رقابدمحم  - 3
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هـسلج زین  دـحا  گنج  زا  شیپ  یتح  درک و  تروشم  دوخ  نارای  اب  ناریـسا  اب  دروخرب  یگنوگچ  نامز و  ناکم ، هرابرد  ردـب  گنج 
.داد لیکشت  یماظن  ینزیار 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

دراد و یمنرب  مدـق  یهلا  رما  ساسا  رب  زج  ربمغیپ  ًالوصا  دـیوگب  هدرک و  اـضما  ار  ربمغیپ  شور  هک  تسا  نیا  يارب  طـقف  تاـیآ  نیا 
(1) .تسا یهلا  ياضر  بیوصت و  دروم  وا  نیتم  شور 

، هنومن يارب  .تفریذـپ  یمن  مه  ار  نارای  رظن  یتح  درک و  یمن  تروشم  زگره  روما  یخرب  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  مود  هتکن 
اه ههبش  هب  اهنت  ارجام  نیا  رد  ترـضح  نآ  .دندرک  تفلاخم  تدش  هب  ربمایپ  رظن  اب  سانـشرس ، نارای  زا  نت  دنچ  هیبیدح ، حلـص  رد 

مامت رد  ور ، نیازا  .داد  نت  هیبیدـح  حلـص  هب  نارای ، یخرب  فلاخم  رظن  دوجو  اب  درک و  هراـشا  هماـن  حلـص  داـفم  هب  تفگ و  خـساپ 
هماع روما   ) دوب هدرک  راذـگاو  يرـشب  درخ  هب  دـنوادخ  هک  يروما  رد  اـهنت  ربماـیپ  دـسر  یم  رظن  هب  .تسین  زاـسراک  تروشم  روما ،
انعم تروشم  رگید  دوش ، لزان  ادـخ  يوس  زا  ینامرف  رگا  دنتـسناد  یم  زین  نارای  درک و  یم  تروشم  شیوخ  ناراـی  اـب  یعاـمتجا ،)
رامش هب  یعامتجا  روما  زا  تسا ، طوبرم  هاپـس  ره  نادنمدرخ  ناهدنامرف و  هشیدنا  هب  نآ  ياه  کیتکات  گنج و  هک  اجنآ  زا  .درادن 
هتکن نیا  ربمایپ  نارای  زا  یکی  هریرهوبا ، .درک  یم  تروشم  شیوخ  نارای  اب  گنج  نامز  ناکم ، دروم  رد  ربمایپ  ور ، نیازا  .دور  یم 

نایب یبوخ  هب  ار 

اب ییابطابط  همالع  يرکف  یملع و  داینب  ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیـسحدمحم  دیـس  - 1
ار دحا  تسکـش  ناناملـسم ، دیاش  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  ص 101 . ج4 ، چ3 ، ، 1366 اجر ، یگنهرف  رـشن  زکرم  يراکمه 
اب یلاعت  قح  تفای و  باتزاب  نانآ  راتفگ  ای  نهذ  رد  تروشم ، مدع  هدیا  نیاربانب ، .دندرک  یبایزرا  گنج  زا  شیپ  هرواشم  لوصحم 

.تفگ خساپ  ار  ههبش  نیا  درک و  دییأت  ار  تروشم  هیآ ، نیا  لوزن 
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: تسا هدرک 

ترضح نآ  تروشم  هتبلا  دنک و  تروشم  شیوخ  نارای  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هزادنا  هب  هک  ما  هدیدن  ار  سک  چیه  نم 
(1) .سب دوب و  گنج  دروم  رد  طقف 

يدوس اهنآ  داقتنا  ای  داهنشیپ  دنشاب و  میلست  دیاب  نانآ  دشاب ، هدش  رداص  یهلا  مکح  رگا  هک  دنتسناد  یم  ناناملـسم  رگید ، يوس  زا 
؟ تسا یهلا  مکح  نیا  ایآ  دندیسرپ : یم  ربمایپ  زا  دنتشاد ، تروشم  دصق  هاگره  نیاربانب ، .درادن 

یلـص ادخ  لوسر  يا  تفگ : رذنُم  نب  بابُح  .درک  باختنا  دربن  يارب  ار  یناکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردب ، هاگدروآ  رد 
، میرادرب رت  بقع  ای  رتولج  یماگ  هک  تسین  ام  رب  يا ، هتخاس  هاـگودرا  هدـمآ و  دورف  اـجنیا  رد  یهلا  ناـمرف  هب  رگا  هلآ !  هیلع و  هللا 
رد تفگ : بابُح  .تسا » ینزیار  یشیدنا و  هراچ  گنج  : » دومرف ربمایپ  .مراد  يرظن  تسا ، ینزیار  یشیدنا و  هراچ  گنج ، رگا  یلو 

یهاچ اجنآ  رد  .مسانش  یم  ار  نآ  ياه  هاچ  همه  نم  ناسرب و  بآ  نیرت  کیدزن  هب  ار  ام  .تسین  یبوخ  هاگودرا  اجنیا  تروص ، نیا 
هتفگ بابُح  هک  درک  نانچ  دومرف و  تکرح  سپ  .يدرک » هراشا  حیحص  يأر  هب  : » دومرف ربمایپ  .تسا  دایز  نیریش و  شبآ  هک  تسا 

(2) .دوب

یلو دوب ، ناـشیا  رظن  فلاـخم  تیرثکا ، رظن  هک  دـش  یم  هاـگ  درک ، یم  تروشم  شیوخ  باحـصا  اـب  گـنج  روما  رد  ربماـیپ  نوچ 
فالتخا گنج  لحم  هرابرد  باحـصا  نیب  دحا ، گنج  رد  .داد  یم  تیرثکا  رظن  هب  نت  یگماکدوخ ، دادبتـسا و  چـیه  نودـب  ربمایپ 

هورگ نیا  رد  مه  ربمایپ  هک  كدنا _  یهورگ  .دوب  رظن 

ص440. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص40. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2
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ار تیرثـکا  هـیرظن  ربماـیپ  دـندوب و  قـفاوم  هنیدـم  زا  جورخ  اـب  تیرثـکا  یلو  دنتـشاد ، رارــصا  هنیدـم  رد  گـنج  رب  تـشاد _  رارق 
(1) «. تفریذپ

تروشم شیوخ  نارـسمه  اب  یتح  نارای و  اب  مکح  يارجا  هرابرد  یلو  درک ، یمن  تروشم  یـسک  اب  مکح  لصا  هرابرد  ادـخ  ربمایپ 
ربمایپ دنهدب ، جح  هزاجا  ناناملـسم  هب  دعب  لاس  زا  دش  رارق  دندرک و  اضما  ار  همان  حلـص  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  هیبیدـح  رد   » .درک یم 

زا باحـصا  .دیـشارتب  ار  ناتیاهرـس  دینک و  ینابرق  دـیدوب ، هدروآ  ادـخ  هناخ  يارب  هک  ار  ییاه  ینابرق  دومرف : رما  دوخ  باحـصا  هب 
نیا زا  ربمایپ  میا ؟ هدرکن  هورم  افص و  نیب  یعس  فاوط و  هک  یلاحرد  مینک ، ریصقت  ینابرق و  هنوگچ  دنتفگ : دندز و  زاب  رس  تعاطا 

ضرع ربمایپ  هب  هملـس  ما  .تفگ  زاب  هملـس  ما  شرـسمه ، اب  ار  دوخ  مغ  دمآ و  رد  شیوخ  رداچ  هب  دش و  نیگهودـنا  نارای  یبدا  یب 
دییاپن يرید  درک و  لمع  هملـس  ما  هتفگ  هب  ربمایپ  دننک .] نینچ  امـش  زا  يوریپ  هب  مدرم  ات   ] نک ریـصقت  ینابرق و  ادـتبا  تدوخ  درک :

(2) «. دندیشارت ار  ناش  ياهرس  مه  دندرک و  ینابرق  مه  ناش ، ینطاب  لیم  فالخرب  باحصا 

يرگید هیرظن  رگا  .دنک  ارجا  ار  نآ  تفرگ  یم  میمصت  تفریذپ و  یم  ار  يرظن  ترـضح  تفای ، یم  نایاپ  اه  تروشم  هک  یماگنه 
رد لزلزت  ببـس  يدعب  ياهداهنـشیپ  اریز  تشادـن ؛ تیمها  ناشیا  يارب  رگید  دـش ، یم  هئارا  ترـضح  نآ  هب  يریگ  میمـصت  زا  سپ 

زا سپ  ار  یمیمصت  هدنامرف  یتقو  .دش  یم  يریگ  میمصت 

ص156. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص353. ج20 ، راونالاراحب ، - 2
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.دراد یفنم  رثا  هاپس  هیحور  رد  هدنامرف ، یتابث  یب  نوچ  دریگب ؛ يرگید  میمصت  تسین  هتسیاش  تفرگ ، تروشم 

داتسیا و برغم  هب  ور  هاگ  نآ  .داد  ریمع  نب  بعصم  هب  ار  مچرپ  درک و  فص  هب  ار  دوخ  هاپـس  شیرق ، دورو  زا  شیپ  ردب  رد  ربمایپ  »
اب رت  شیپ  ناکم  نیا  .دنداتـسیا  باتفآ  هب  ور  راچان  دـندمآ و  شیپ  ناکرـشم  .تسیرگن  اه  فص  هب  داد و  رارق  رـس  تشپ  ار  باتفآ 
يا تفگ : دمآ و  شیپ  باحصا  زا  يدرم  ربمایپ ، يوس  زا  اه  فص  ندرک  بترم  زا  سپ  .دوب  هدش  باختنا  رذنم  نب  بابُح  تروشم 

هب هک  تسا  نیا  نم  هدیقع  هنرگو  يامرف ، لمع  روتسد  هب  هک  هدش  یحو  وت  هب  هطقن  نیا  رد  ییارآ  فص  دروم  رد  رگا  ادخ ! لوسر 
(1) «. مهد یمن  رییغت  رگید  ما و  هدرک  بصن  ار  دوخ  مچرپ  ما و  هتخاس  بترم  ار  اه  فص  دومرف : ربمایپ  .يورب  هرد  يالاب  تمسق 

سابل تفر و  هناخ  هب  رـصع  زامن  زا  سپ  تفریذپ ، دوب _  ناشیا  رظن  فالخرب  هک  ار _  تیرثکا  رظن  ربمایپ  یتقو  زین  دـحا  گنج  رد 
رهش زا  ندش  جراخ  رب  هک  یناسک  زا  یهورگ  .دنک  تکرح  دحا  هاگ  مزر  يوس  هب  ات  دش  جراخ  حالس  اب  دیـشوپ و  ار  شیوخ  مزر 
ارجا دوب ، رهش  زا  عافد  هک  ربمایپ  رظن  نامه  دنتساوخ  دنتـساوخ و  شزوپ  دوخ  هدرک  زا  دندمآ و  ترـضح  دزن  دندوب ، هدرک  رارـصا 

: تفگ درک و  يراشفاپ  دوخ  میمصت  رب  هناعطاق  ربمایپ  یلو  دوش ،

یم امش  هب  هک  ییاهروتسد  هب   (2) .دروآرد نت  زا  ار  سابل  دنک ، دربن  هکنآ  یب  دنک و  نت  رب  گنج  سابل  هک  دزـسن  ار  يربمایپ  چیه 
لمع نآ  هب  هجوت و  مهد ،

ص42. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص226. ج14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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(1) .دینک

دنکن و دامتعا  دوخ  رکف  هب  اهنت  نآ ، نوگانوگ  دراوم  دربن و  یگنوگچ  رد  ترضح ، نآ  زا  يوریپ  اب  ناملـسم  هدنامرف  تسا  هتـسیاب 
هرواشم دنزومایب  ناناملـسم  ات  درک  یم  تروشم  نارای  اب  دوب ، يدنمورین  رکف  بحاص  هکنآ  اب  ادـخ  ربمایپ  .درب  هرهب  نارگید  رظن  زا 

.تسا يرورض  رطخ  ماگنه  یعامتجا و  یگدنز  مزاول  وزج 

طابضنا و )

هراشا

طابضنا و )

(59 ءاسن :  ) .دینک تعاطا  دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  ادخ و  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

.دنراد دیکأت  هاپس  مظن  رب  هراومه  ناهدنامرف  ور ، نیازا  .دنیب  یم  بیسآ  ناشماظن  هدولاش  دنهدن ، تیمها  مظن  هب  رگا  نایماظن 

: مینک یم  هراشا  روما  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  راکشآ  گنج  روما  ندرک  مظنم  رد  ادخربمایپ  یلمع  هریس 

یهدنامرف زا  تعاطا  کی _ 

یهدنامرف زا  تعاطا  کی _ 

دندوب هتخومآ  زین  ناناملـسم  دوـش و  رارقرب  مظن  اـت  دنـشاب  شیوـخ  هدـنامرف  وریپ  دـیاب  نایهاپـس  هک  درک  یم  دـیکأت  هشیمه  ربماـیپ 
ای دربن  نادـیم  يوس  هب  تکرح  هرابرد  ناناملـسم  نایم  اه ، گنج  زا  یکی  رد  .دریذـپ  یم  نایاپ  ربماـیپ  ناـمرف  اـب  ناـشیاه  فـالتخا 

هناعطاق دـیباتنرب و  ار  اهنآ  هرابود  فالتخا  دوب ، هدرک  لمع  اهنآ  تروشم  هب  نیا  زا  شیپ  هک  ربماـیپ  .داد  خر  فـالتخا  رگید  ییاـج 
: دومرف

.دیوش ناور  ادخ  هانپ  رد  .دینک  يوریپ  هجوت و  مهد ، یم  نامرف  هچنآ  هب  نونکا 

ص226. ج14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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(1) .دوب دهاوخ  امش  ِنآ  زا  ترصن  دیزرو ، ییابیکش  هک  یتروص  رد 

رگا .دندرک  یم  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ياهروتسد  هب  هناقـشاع  دندوب و  رادرب  نامرف  اهدربن ، رتشیب  رد  زین  ناناملـسم 
.دبای شرتسگ  لاس  هد  تدم  رد  تسناوت  یمن  مالسا  دندوبن ، رادرب  نامرف  مالسا  ناگدنمزر 

هاپس شیارآ  ود _ 

هاپس شیارآ  ود _ 

: دیوگ یم  مظن  هب  ربمایپ  هجوت  هرابرد  ریشب  نب  نامُعن  .تشاد  هجوت  مظن  هب  یعامتجا  ياهراک  همه  رد  ربمایپ 

هکنآ ات  دنک  یم  بترم  نادریت  رد  ار  اهریت  ییوگ  هک  درک  یم  مظنم  يروط  ار  ام  زامن )  ) فوفـص هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ار شا  هنیـس  يدرم  دید  هک  دـیوگب  مارحالا  هریبکت  تساوخ  دـمآ و  نوریب  زامن ) يارب   ) يزور سپـس  .میا  هدـش  لفاغ  وا  زا  ام  دـید 

راچد و   ) دنک یم  نادرگور  مه  زا  ار  امش  دنوادخ  هنرگو  دینک ، مظنم  ار  دوخ  فوفـص  ادخ ! ناگدنب  يا  دومرف : .تسا  هدروآ  ولج 
(2) (. دیوش یم  فالتخا 

اه و ناهورگ  میظنت  اه و  فص  رد  نداتـسیا  یگنوگچ  .داد  یم  بیترت  رکـشل  يارب  ار  ییاه  ماـظن  ادـخربمایپ  اـه ، گـنج  رتشیب  رد 
شیپ ترضح  هک  تسا  ییاهراک  زا  ...و  ناراد  مچرپ  ندرک  صخـشم  اه ، نادرگ  اه و  ناهورگ  يارب  ناهدنامرف  باختنا  اه ، هتـسد 

.داد یم  ماجنا  دربن  زا 

فـص زا  هک  دز  یم  یناسک  مکـش  هب  هتـسهآ  تشاد ، تسد  رد  هک  يریت  هبوچ  درک و  یم  بترم  ار  فوفـص  ربمایپ  ردب  گنج  رد  »
دز شمکش  هب  هتسهآ  ریت  بوچ  تشپ  اب  تشذگ ، هیزغ  داوس  لباقم  زا  ربمایپ  یتقو  .دندوب  هداتسیا  رتولج 

ص156. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ح20335. ص6347 ، ج13 ، همکحلا ، نازیم  - 2
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(1) «. هیزغ نب  داوس  يا  تسیاب ، نارگید  يواسم  تفگ : و 

تخاس یم  بترم  ار  اه  فص  درک و  یم  تکرح  هدایپ  ترضح  نآ  .تخادرپ  رکشل  ییارآ  فص  هب  ربمایپ  زین  دحا  زور  حبـص  رد  »
اه فص  درب و  یم  رترانک  ار  وا  تسولج ، یـسک  هناش  هک  دومرف  یم  هظحالم  رگا  ورب ! بقع  ینالف  ای  ایب ! ولج  ینـالف  دومرف : یم  و 
ار ریمع  نب  بعصم  دش ، ماظن  هب  هتسارآ و  اه  فص  نوچ  .دندوب  تسار  ریت  نوچ  ییوگ  هک  تسارآ  یم  میقتـسم  تسار و  نانچ  ار 

(2) «. درب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپاشیپ  ار  نآ  تشارفارب و  ار  مچرپ  بعصم  .ریگب  ار  مچرپ  دومرف : تساوخ و 

تاـماظن زا  هتفرگرب  ربماـیپ ، رـصع  رد  اـه  برع  یماـظن  ياـه  هتـسد  میظنت   » هک تسا  رواـب  نیا  رب  ناـبز  برع  ناگدنـسیون  زا  یکی 
...تسا هداد  یم  لیکشت  زابرس  رفن  جنپ  ار  یماظن  هورگ  نیرت  کچوک  هدوب و  رفن  هد  لماش  هتسد  ره  هدوب و  مور  يروتارپما 

هب فص  ره  دـش و  یم  لیکـشت  مه  رـس  تشپ  يددـعتم  ياه  فص  دـندرک ، یم  تکرـش  دربن  کی  رد  يرایـسب  نایوج  گنج  رگا 
َهّللا َّنِإ   » هیآ تفاتـش و  یم  یلبق  هورگ  يرای  هب  يدعب  فص  فص ، کی  ندـش  تسـس  تروص  رد  تخادرپ و  یم  نمـشد  اب  گنج 
.دراد هراشا  يوبن  رـصع  رد  يدـنب  فص  ماـظن  نیا  هب  (، 4 فص :  ) (3)« ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَـص  ِِهلیبَس  یف  َنُوِلتاـُقی  َنیذَّلا  ُّبُِحی 

یلع

ص149. ج2 ، چ4 ، ق ، 1403ه . _ یملعا ، هسسؤم  توریب ، يربط ، خیرات  كولملا  ممالا و  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  - 1
ص161. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2

برـس زا  هدش  هتخیر  ییانب  ییوگ  هک  نانچ  فص ، رد  فص  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دراد  تسود  ادخ  تقیقح  رد  هیآ : همجرت  - 3
.دننک یم  داهج  دنا ،
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(1) .دیگنج نیفص  رد  هویش  نیا  ساسا  رب  زین  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

ورین یهد  نامزاس  هس _ 

ورین یهد  نامزاس  هس _ 

زا داد و  یم  لیکـشت  ار  ییاه  نادرگ  اه و  ناهورگ  یگداوناخ ، ياهدـنویپ  اه و  هلیبق  هب  هجوت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد .درک  یم  مظنم  يدنب و  هتـسد  ار  مالـسا  رکـشل  ناس  نیدـب  بوصنم و  نانآ  یهدـنامرف  ای  يراد  مچرپ  هب  ار  يدارفا  ناشیا ، نایم 

.دیزگ یمرب  نوگانوگ  ياه  ناهورگ  ياه  سابل  يارب  ار  ییاه  گنر  هکم _  حتف  دننام  اه _  گنج  یخرب 

رد هنومن ، يارب  .دـید  یم  ناس  هاپـس  زا  داتـسیا و  یم  یناکم  رد  يدـنب ، ناهورگ  یهد و  نامزاس  زا  سپ  اه  گنج  رتشیب  رد  ربماـیپ 
ترضح ربارب  رد  ناگدنمزر  .دید  ناس  هاپس  زا   (3) ناخیش هقطنم  رد  دحا  هوزغ  رد  )(2) و  هنیدم هب  لصتم   ) عقب هیحان  رد  ردب  گنج 

نیا رد  ربمایپ  .دنک  تساوخزاب  ار  وا  درک ، لمع  نوناق  فالخ  یـسک  رگا  هک  تسیرگن  یم  نانآ  هب  تقد  اب  ناشیا  دـنتفر و  یم  هژر 
نانآ ربمایپ  .دنا  هدرک  تکرش  گنج  رد  ناشیا ، روتـسد  فالخرب  دنا و  هدیـسرن  دربن  نس  هب  زونه  هک  دید  ار  یناناوجون  گنج ، ود 

.درک ناشجارخا  تساوخ و  ار 

(4) .میرب یم  یپ  یماظن  طابـضنا  يدـنب و  ناهورگ  هب  ناشیا  هجوت  ربمایپ و  ریبدـت  هب  هکم ، حـتف  رد  مالـسا  نایهاپـس  هژر  هعلاـطم  اـب 
داینبون شترا  ياهدحاو  ات  دراد  هگن  يا  هرد  يانگنت  رد  ار  نایفسوبا  تساوخ  سابع  شیومع  زا  ادخ  ربمایپ 

ص442. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 1
ص16. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2

ص157. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 3
صص 16_157. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  کن : - 4
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.دنور هژر  وا  ربارب  رد  مالسا ،

: دوب ریز  رارق  هب  هکم  حتف  زور  رد  مالسا  شترا  ياهدحاو  یخرب  »

سادرم و سابع  تسد  رد  یکی  هک  دندوب  مچرپ  ود  ياراد  هک  دیلو  نب  دـلاخ  یهدـنامرف  هب  میلـس  ینب  هریت  زا  يرفن  رازه  گنه  . 1
.دوب دادقم  تسد  رد  يرگید 

نارجاهم ار  نادرگ  ود  ره  تارفن  رتشیب  تشاد و  تسد  رد  یهایـس  مچرپ  هک  ماوع  نب  ریبز  یهدنامرف  هب  يرفن  دصناپ  نادرگ  ود  . 2
.دنداد یم  لیکشت 

.دوب يو  تسد  رد  مچرپ  هک  يرافغ  رذوبا  یهدنامرف  هب  رافغ ، ینب  هریت  زا  يرفن  دصیس  نادرگ  کی  . 3

.دوب يو  تسد  رد  مچرپ  بیصخ و  نب  دیزی  یهدنامرف  هب  میلس  ینب  هریت  زا  يرفن  دصراهچ  نادرگ  کی  . 4

.تشاد تسد  رد  زین  ار  مچرپ  هک  نایفس  نب  رشب  یهدنامرف  هب  بعک  ینب  زا  يرفن  دصناپ  نادرگ  ود  . 5

هّللادـبع ثراـح و  نب  لـالب  نرقم ، نب  ناـمعن  تسد  رد  اـه  مچرپ  دـندوب و  مچرپ  هس  ياراد  هک  هنیزم  هریت  زا  يرفن  رازه  گـنه  . 6
.دوب ورمع 

.ردب هّللادبع  ثیکم و  نب  عفار  هرخص ، نب  دیوس  دلاخ ، نب  دبعم  ناتسد  رد  مچرپ  راهچ  اب  هنیهج  هریت  زا  يرفن  دصتشه  گنه  . 7

.دوب وا  تسد  رد  زین  مچرپ  یثیل و  دقاو  وبا  یهدنامرف  هب  هرمض  ثیل و  ونب  هنانک ، ونب  ياه  هریت  زا  يرفن  تسیود  ناهورگ  ود  . 8

نب میعن  تسد  رد  يرگید  نانـس و  نب  لـقعم  تسد  رد  یکی  مچرپ  ود  ياراد  هک  عجـشا  ینب  هریت  زا  يرفن  دصیـس  نادرگ  کـی  . 9
.دوب دوعسم 
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، درک یم  روبع  وا  ولج  زا  يدحاو  ره  .دنیبب  دراد ، رارق  نآ  نایم  رد  ربمایپ  هک  ار  يدحاو  تشاد  راظتنا  يربص  یب  لامک  اب  نایفسوبا 
نآ تارفن  هرامش  هک  یمیظع  يورین  هکنآ  ات  .هن  تفگ : یم  خساپ  رد  وا  تسا ؟ دحاو  نیا  نایم  رد  دمحم  ایآ  دیـسرپ : یم  سابع  زا 

ینّیعم ياه  هلـصاف  رد  یناوارف  ياه  مچرپ  تشاد و  دوجو  شوپ  هرز  زابرـس  رازه  ود  اهنآ  نایم  رد  اهنت  دوب و  رفن  رازه  جـنپ  دودـح 
دوب زبس  رکشل  ینعی  ارـضخ  هبیتک  دحاو ، نیا  مان  .درک  بلج  ار  سابع  نایفـسوبا و  هجوت  دوب ، هتفرگ  رارق  ءزج  ناهدنامرف  تسد  رد 
ادیپ يرگید  هطقن  اهنآ ، غورف  رپ  نامشچ  زج  دوب و  هدرک  هطاحا  حالس  گرب  زاس و  ار  اهنآ  ندب  رسارس  .دندوب  حلـسم  نادند  ات  هک 

.دروخ یم  مشچ  هب  دایز  نآ  رد  وم  خرس  نارتش  یبرع و  وردنت  نابسا  دوبن و 

، راصنا رجاهم و  گرزب  ياه  تیـصخش  تفر و  یم  هار  دوب ، راوس  دوخ  صوصخم  رتش  رب  هک  یلاح  رد  دـحاو  نیا  طسو  رد  ربماـیپ 
.تفگ یم  نخس  نانآ  اب  ربمایپ  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  درگادرگ 

رد دناوت  یمن  یتردق  چیه  تفگ : درک و  سابع  هب  ور  رایتخا  یب  هک  دوب  هتخاس  دوخ  بوعرم  ار  نایفـسوبا  نانچ  دحاو  نیا  تمظع 
هب زیمآ  خـیبوت  ینحل  اـب  ساـبع  .تسا  هتفرگ  جوا  یلیخ  وـت  هدازردارب  تساـیر  تنطلـس و  ساـبع ! .دـنک  تمواـقم  اـهورین  نیا  ربارب 

ياـه تردـق  هب  طوبرم  زگره  دراد و  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  یتلاـسر  توبن و  نم ، هدازردارب  تردـق  همـشچرس  تفگ : نایفـسوبا 
(1) «. تسین يدام  يرهاظ و 

صص 328_330. ج2 ، چ14 ، ، 1377 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  - 1
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، دندوب هدید  ار  ناناملسم  یماظن  ناوت  ...و  قدنخ  دحا ، ردب ، ياه  گنج  رد  شیرق ، ناگرزب  نایفسوبا و  میناد ، یم  هک  هنوگ  نامه 
؟ دادن خر  یگنج  چیه  حتف ، نیا  رد  هکنیا  اب  دندوب  هدیسرت  شیرق  ناکرشم  ناگرزب و  مامت  هکم ، حتف  رد  ارچ  یتسار  هب  یلو 

فـص تسا ، هدرک  يرای  نانمـشد  لد  رد  تشحو  داـجیا  اـب  ار  شربماـیپ  هراومه  دـنوادخ  هکنآ  زا  هتـشذگ  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
تاکرح اه و  گنج  ناهدنامرف  یکیتکات  ياه  هویـش  تشاد و  یمهم  شقن  نارفاک  ندناسرت  رد  مالـسا ، رکـشل  مظنم  هژر  ییارآ و 

.دراد ییازسب  شقن  اه  يدوخ  هیحور  تیوقت  نمشد و  فیعضت  رد  نایشترا ، یشیامزر 

راک رد  تیدج  راهچ _ 

راک رد  تیدج  راهچ _ 

زا دربن ، ماگنه  دراد و  قرف  ههبج  تشپ  اب  ههبج  دنادب  دیاب  زابرـس  .دوش  ور  هبور  نمـشد  اب  تیدـج  اب  گنج  رد  دـیاب  یماظن  ناسنا 
، لیلد نیمه  هب  .دوش  یم  یناور  یگدولآ  داجیا  هیحور و  فیعضت  ببس  یتاکرح ، نینچ  اریز  دزیهرپب ؛ نانآ  نامزر و  مه  اب  یخوش 

.درک یم  یهن  دربن  ماگنه  یمظن  یب  یخوش و  زا  ار  دوخ  نارای  ادخ ، ربمایپ 

رپس نامک و  ریـشمش و  مزح ، نب  هرامع  هک  دوب  هدش  نیگنـس  شباوخ  ردق  نآ  درب و  شباوخ  قدـنخ  ندـنک  ماگنه  تباث  نب  دـیز  »
دش و رادیب  دیز  .دندشن  هتفخ  دیز  هجوتم  دندش و  هدنکارپ  ناناملـسم  قدنخ ، رفح  نایاپ  زا  سپ  .دـشن  رادـیب  وا  تشادرب و  ار  دـیز 

راضحا ار  دیز  دیسر ، ربمایپ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
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زا دنادرگرب و  ار  شا  هحلـسا  داد  روتـسد  ربمایپ  هاگ  نآ  .دندرب  ار  تا  هحلـسا  هکنآ  ات  يدـیباوخ  هدولآ ! باوخ  يا  تفگ : دومرف و 
(1) «. دوش وا  سرت  بجوم  هک  درادرب  ار  یناملسم  هحلسا  یخوش ، هب  یتح  درادن  قح  سک  چیه  هک  دومرف  یهن  رگید  يوس 

رکشل شیپاشیپ  رد  روضح  ز )

رکشل شیپاشیپ  رد  روضح  ز )

ترضح نآ  .تشادن  روضح  یهدنامرف  قاتا  رد  اهنت  ادخ ، ربمایپ  لاح ، نیا  اب  .دوب  موسرم  یهدنامرف  قاتا  نتخاس  مالـسا ، ردص  رد 
یشیرع ربمایپ ، يارب  ذاعم  نب  دعس  ردب _  گنج  هوزغ _  نیتسخن  رد  .دوب  رت  کیدزن  نمـشد  هب  شنارای ، همه  زا  اه ، هوزغ  همه  رد 

قاـتا نیا  یلو  دوب ، تسکـش  تروص  رد  ینیـشن  بقع  يارب  کـمک  ربماـیپ و  زا  عاـفد  اـهنت  وا  فدـه   (2) .درک اـنب  اـمرخ  بوچ  زا 
دوس مالسا  هاپـس  رب  تراظن  يارب  ناکم  نیا  زا  یعقاوم ، رد  ربمایپ  هکنیا  اب  .دوب  گنج  نادیم  تشپ  رد  هدنامرف  يارب  هژیو  یهاگیاج 

: تسا هدومرف  ردب  گنج  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تشاد  روضح  گنج  لوا  فص  رد  دربن  ماگنه  یلو  تسج ، یم 

ناشن يرتشیب  تعاجش  ام  همه  زا  زور  نآ  رد  دوب و  رت  کیدزن  نمـشد  هب  ام  همه  زا  وا  میدرب و  یم  هانپ  ربمایپ  هب  ام  ردب ، گنج  رد 
(3) .داد

شیرع نورد  نادیم و  ياهتنا  رد  اهنت  هن  ردب ، گنج  لوط  رد  ادخربمایپ  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نخـس  نیا 
دراد دوجو  يرایسب  ياه  شرازگ  شرازگ ، نیا  زا  هتشذگ  .دز  یم  ریشمش  رکشل  شیپاشیپ  رد  هکلب  دوبن ،

ص335. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص440. ج2 ، يربط ، خیرات  - 2

ص164. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  - 3
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تعاجـش تیناقح و  يایوگ  یگژیو ، نیا   (1) .تسا هدوب  نمـشد  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  اه  گنج  رد  ترـضح  دـهد  یم  ناـشن  هک 
.تسا ناشیا  يدرف 

ربمایپ .دش  یم  مدق  شیپ  دوخ  نامرف ، رودص  زا  سپ  هکلب  درک ، یمن  هدنـسب  نداد  نامرف  هب  ربمایپ  زین  یتاکرادت  ياهراک  ماجنا  رد 
راصنا نارجاهم و  يارب  ار  ینّیعم  ياه  هدودحم  درک و  میسقت  ار  اهراک  دوش ، هدنک  قدنخ  تفرگ  میمـصت  یتقو  بازحا ، گنج  رد 

، نارجاهم هدودـحم  رد  تفرگ و  تسد  هب  گنلک  هک  دوب  يدرف  نیتسخن  راک ، میـسقت  زا  سپ  ترـضح  .دوش  زاغآ  راک  ات  دـیزگرب 
(2) .تخیر یم  نوریب  ار  قدنخ  ياه  كاخ  دوب و  هداتسیا  ربمایپ  رانک  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دش  قدنخ  ندنک  لوغشم 

هام کی  هب  کیدزن  هک  دوب  رفن  رازه  هد  زا  شیب  برع ، هاپـس  رامـش  گـنج ، نیا  رد  .داد  خر  يرجه  مجنپ  لاـس  رد  بازحا  گـنج 
اب مجاهت ، ره  رد  هک  دنتـشاد  ار  قدنخ  زا  رذگ  هلمح و  دصق  برع  نایهاپـس  یخرب  هاگ  تدم ، نیا  لوط  رد  .دـندنام  قدـنخ  تشپ 

روضح هکرعم  رد  هک  دوب  يدارفا  نیتسخن  وزج  بازحا ، ياهزواجت  مامت  رد  ربمایپ  .دندش  یم  ور  هبور  ناناملسم  ياه  گنـس  جامآ 
همیخ رد  ربمایپ  اه ، بش  نیا  زا  یکی  رد  .دـننک  ذوفن  قدـنخ  هب  ییاه  هار  زا  دندیـشوک  یم  اه  بش  رد  ناکرـشم  ًالومعم  .تفای  یم 

هب تساخرب و  باوخ  زا  ربمایپ  .دوب  نارجاهم  بش  مسا  زمر و  نیا  .دش  دنلب  ادـخ » هاپـس  يا  هّللا ِ؛  َْلیَخ  ای   » يادـص هک  دوب  هدـیباوخ 
نب ورمع  تفگ : دمآ و  دابع  ...يروایب ».  میارب  ار  شربخ  يدرگرب و    ُ هّللا َءاش  ْنِإ  تسا و  ربخ  هچ  نیبب  ورب و  : » دومرف رـشب  نب  دابع 

 _ دودبع

ص164 و 165. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  کن : - 1
صص 217 و 218. ج20 ، راونالاراحب ، - 2
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: دیوگ یم  ادخ  ربمایپ  رسمه  هملس ، ما  .تسا  هدرک  هلمح  ناناملسم  هب  رگید ، یهورگ  هارمه  ناکرشم _  دنمورین  ناهدنامرف  زا 

.تفر يریگرد  لحم  يوس  هب  باحـصا  هارمه  دـش و  راوس  دوخ  بسا  رب  هدیـشوپ ، رفغم  هرز و  دـش و  همیخ  دراو  گنرد  یب  ربمایپ 
یمخز ناـنآ  زا  يداـیز  هورگ  دـنادرگرب و  ار  اـهنآ  دـنوادخ  : » دوـمرف تـشگرب و  لاـح  شوـخ  ترـضح  نآ  هـک  تشذـگن  يزیچ 

(1) «. دندش

يرادرب نامرف  نیا  نارای ، زا  یهورگ  قافن  تنطیـش و  لیلد  هب  هیبیدح ، حلـص  نایرج  رد  یلو  دندوب ، رادرب  نامرف  هشیمه  ناناملـسم 
هس ربمایپ  .درکن  يوریپ  ترضح  نآ  زا  یسک  دینک ، ریصقت  ینابرق و  داد  نامرف  دوخ  نارای  هب  ربمایپ  یتقو  ور ، نیازا  .دش  گنر  مک 
نآ .دوش  مدـق  شیپ  دوخ  هشیمه  دـننام  تفرگ  میمـصت  سپـس  .دـش  ور  هبور  هاپـس  ینامرفان  اب  یلو  درک ، رداص  ار  روتـسد  نیا  راـب 

اج زا  ناناملـسم  مامت  ربمایپ ، تکرح  نیا  اب  .ُرَبْکَأ »   ُ هّللا َو    ِ هّللا ِمِْسب  : » تفگ دنلب  يادص  اب  دش و  لوغـشم  ندرک  ینابرق  هب  ترـضح 
(2) .دنداد ماجنا  ار  دوخ  ینابرق  يا  هقباس  یب  ِباتش  اب  هتساخرب و 

رطخ ماگنه  نادنواشیوخ  زا  هدافتسا  ح )

رطخ ماگنه  نادنواشیوخ  زا  هدافتسا  ح )

نداد رارق  الب  رپس  اب  ناشیا  .دوب  كاـنرطخ  ياـه  هظحل  رد  دوخ  ناـکیدزن  زا  توعد  ربماـیپ ، یهدـنامرف  ياـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا 
.درک یم  تابثا  ار  دوخ  تیناقح  فیعضت و  ار  نانمشد  هیحور  تیوقت و  ار  نایهاپس  هیحور  شا ، هداوناخ  دوخ و 

ص350. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص326. ج4 ، دمحا ، دنسم  - 2
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رظن نیا  رب  ناشیوخ ، زا  توعد  تثعب و  زاغآ  زا  ناشیا  .دوبن  گنج  زاـس  تشونرـس  ياـه  هظحل  هب  طوبرم  اـهنت  ربماـیپ ، یگژیو  نیا 
.درک هراشا  هلهابم  يارجام  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  هک  درک  يراشفاپ 

دـش و یم  ریگ  نیمز  هاپـس  هک  ینامز  ًالومعم  .دوب  یناشف  ناج  هب  زاین  تشاد ، دوجو  هک  يرطخ  تیـساسح و  لیلد  هب  اه ، گنج  رد 
.داتسرف یم  نمشد  غارس  ار  دوخ  ناکیدزن  ادخ ، ربمایپ  تشادن ، هزرابم  ناوت  یسک 

یبوکرس يارب  ار  یهورگ  ربمایپ ، هک  دوب  يا  هّیرس  نیلوا  نیا  .تسب  گنج  يارب  ار  مچرپ  نیتسخن  ترجه ، هام  نیمتفه  رد  ترضح 
سپ .دوب  راوشد  رایسب  هدومزآراک  ِنمشد  اب  ییورایور  دوب ، هدشن  تیبثت  زونه  یمالـسا  ماظن  هکنیا  هب  هجوت  اب  .داتـسرف  یم  نمـشد 
صیع هـب  نارجاـهم  زا  رفن  یـس  هارمه  هزمح  .دـیزگرب  یهدـنامرف  يارب  ار  بلطملادـبع  نـب  هزمح  ترــضح  دوـخ ، يوـمع  ربماـیپ ،

یهارمه بلطملادبع و  نب  ثراح  نب  هدیبع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  یهدنامرف  هب  زین  هّیرـس  نیمود   (1) .تفر
(2) .تفرگ لکش  ترجه  متشه  هام  رد  نارجاهم  زا  رفن  تصش 

دوسا يوس  زا  ناکرـشم  يوـس  زا  هلمح  نیتـسخن  گـنج ، نیا  رد  .دوـب  نآ  هدـنامرف  ربماـیپ ، هک  دوـب  يدربـن  نیتـسخن  ردـب ، گـنج 
، شیرق ناولهپ  هس  هک  تشذگن  يزیچ  .تشک  ار  يو  دش و  ور  رد  ور  وا  اب  هزمح  مالسا ، دیشر  رادرـس  هک  تفرگ  لکـش  یموزخم 

دربن نادیم  هب  اپ  راصنا ، زا  دیشر  ناوج  هس  هک  دندیبلط  زرابم  دندمآ و  نادیم  هب  هبتُع ، رسپ  دیلو  هعیبر و  نارسپ  هَبیَش ، هبتُع و 

ص6. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
ص339. ج2 ، هیوبنلا ، هریسلا  ریثک ، نبا  - 2
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.دنتشاذگ

نانآ گنج  هب  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هزمح و  ثراـح ، نب  هدـیبع  زا  دـنادرگ و  زاـب  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »
اب هدیبُع  ...دتـسرفب .  رطخ  زاوشیپ  هب  ار  نانآ  تسخن  تساوخ  یم  ترـضح  نآ  دـندوب و  ربمایپ  نادـناخ  زا  رفن  هس  نیا  اریز  دـنورب ؛

، دنتشک ار  دوخ  نادروامه  هلصافالب  دندادن و  ناما  مالسلا  هیلع  یلع  هزمح و  .دنتخادرپ  هزرابم  هب  هبیَش  اب  هزمح  دیلو و  اب  یلع  هبتُع ،
ماـمت ار  شراـک  دـنتخات و  هبتع  رب  ریـشمش  اـب  هزمح  مالـسلا و  هیلع  یلع  سپ  .دـندوب  هدرک  یمخز  ار  رگیدـکی  هبتُع  هدـیبُع و  یلو 

(1) «. دندرب نوریب  نادیم  زا  ار  هدیبُع  دندرک و 

هب رایسب ، ياه  هلمح  زا  سپ  دحا ، گنج  رد  زین  هزمح  .تشذگرد  گنج  زا  سپ  رایـسب ، تحارج  رثا  رب  ربمایپ ، يومع  رـسپ  هدیبع ،
ییادـف نیرت  قشاع  ناونع  هب  يوبن ، ياه  گنج  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یلو  دیـسر ، تداهـش  هب  يا  هنادرم  ناوجاـن  لـکش 

ار هاپـس  راد  مچرپ  هدـنامرف ، هراومه  .دوب  هاپـس  راد  مچرپ  اه  گنج  رتشیب  رد  درک و  یناشف  ناج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 
باختنا هبتر  یلاع  ناهدـنامرف  نافکرب و  ناج  ناعاجـش ، نایم  زا  درک ، یم  تکرح  هاپـس  شیپاشیپ  راد ، مچرپ  نوچ  دـیزگ و  یمرب 

.دش یم 

هدـیزگرب یلـصا  راد  مچرپ  ناونع  هب  ربمایپ  يوس  زا  تشاد ، لاس  تسیب  اهنت  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ردـب ، گـنج  رد 
مچرپ دحا ، گنج  رد   (2) .دش

، هاپس رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالسا  تاقیقحت  زکرم  شنیب ، نیسحلادبع  همجرت : ربمایپ ، یهدنامرف  هویش  باطخ ، تیش  دمحم  - 1
ص117. چ1 ، ، 1378

، هیملعلا بتکلاراد  توریب ، اطع ، رداقلادبع  یفطصم  قیقحت : نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشین ، مکاح  هّللادبع  نب  دمحم  - 2
ح4583. ص120 ، ج3 ، چ1 ، ق ، 1411 ه . _
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هیلع یلع  ماـما  تسد  رد  مـچرپ  زین   (3) هظیُرق ینب  گـنج  رد  .درک  یم  لـمح  مالـسلا  هیلع  یلع  ار   (2) نارجاهم مچرپ  اـی   (1) یلصا
ییورایور رد  باطخ  نب  رمع  هفاحق و  یبا  نب  رکبوبا  یتقو  ربیخ ، حتف  رد   (4) .درک یم  یهدنامرف  ار  هاپس  ناورشیپ  وا  دوب و  مالسلا 

یلع ترـضح  .دناوخ  ارف  تیرومأم  نیا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفرگ  میمـصت  ادخ  ربمایپ  دندروخ ، تسکـش  ربیخ  نینهآ  ژد  اب 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

ار وا  مه  شربمایپ  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  مراپـس  یم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ادخ  ربمایپ  هاگ  نآ 
(5) .دناوخ ارف  ارم  داتسرف و  میوس  هب  سپ  .تسین  هدنزیرگ  دروآ و  یم  يزوریپ  شیارب  دنوادخ  .دنراد  تسود 

مامت رد  ترضح   (6) .دوب رگید  گنج  ره  ردـب و  گنج  رد  ادـخ  ربمایپ  راد  مچرپ  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هداـتق ، ریبعت  هب 
.دش یم  هدرمش  ادخ  ربمایپ  یقیقح  عفادم  درک و  یم  تکرح  مالسا  هاپس  شیپاشیپ  اه  گنج 

نیرتروآ مان  دندیشوک  یم  دندش ، یم  رضاح  رازراک  نادیم  رد  ربمایپ  مالـسا و  يدوبان  يارب  هک  مالـسا  نانمـشد  اهراکیپ ، همه  رد 
يدوبان يارب  نارفاک  ناکرشم و  بازحا ، گنج  رد  .دننک  جیسب  ناناملسم  دض  رب  برع ، ياه  هلیبق  نیرت  عاجـش  نایم  زا  ار  ناناولهپ 

راد مان  ناولهپ  نانآ  .دندش  ناتساد  مه  مالسا 

ص72. ج42 ، ق ، 1415 ه . _ رکفلاراد ، توریب ، يریش ، یلع  قیقحت : قشمد ، هنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  - 1
ص80. ج1 ، داشرالا ، - 2

ص74. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 3
ص582. ج2 ، يربط ، خیرات  - 4
ص209. ج1 ، يربط ، خیرات  - 5

ص23. ج3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 6
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قدـنخ زا  تسناوت  وا  .دـندرک  قدـنخ  هاـگدروآ  هناور  مالـسا  يدوباـن  يارب  دوـب ، ربارب  درم  رازه  اـب  هک  ار  دودـبع  نب  ورمع  برع ،
: دیوگ یم  زور  نآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دبلطب  دروامه  دتسیاب و  مالسا  ناگدنمزر  يور  رد  ور  درذگب و 

.دیبلط یم  دروامه  دیرغ و  یم  تسمرـس  ناوج  رتش  دننامه  وا  .دوب  دودـبع  نب  ورمع  راگزور  نآ  رد  برع  روشحلـس  يوج  گنج 
ناتـسد اـب  تخیگنارب و  وا  يوس  هب  ارم  ربماـیپ  سپ  .درکن  عـمط  وا  رب  سک  چـیه  دـشن و  هتـشادرب  وا  رب  ناناملـسم ] زا   ] یمدـق چـیه 

يوس هب  نم  سپ  .دیـشخب  نم  هب  ار  دز _  راقفلاوذ  هب  شتـسد  اب  ماما  راقفلاوذ _  شریـشمش ، نیا  داهن و  هماـمع  مرـس  رب  شکراـبم 
هلیـسو هب  ار  وا  دنوادخ  سپ  .تفر  یم  اوه  هب  نم  رب  يزوس  لد  لیلد  هب  هنیدـم  نانز  هیرگ  يادـص  هک  یلاح  رد  مدـش ، هناور  ورمع 

(1) .تشک نم  ناتسد 

رطخ لابقتـسا  هب  شدوخ  ای  رطخ ، ماگنه  ربمایپ  هراومه  هک  تسا  نیا  میبای ، یمرد  يوبن ) ياه  گنج   ) يزاغم ياه  باـتک  زا  هچنآ 
هیلع یلع  ماما  هک  نانچ  دوب ، هدش  هتخانش  شنارای  يارب  ربمایپ ، هویش  نیا  .داتسرف  یم  نمـشد  يوس  هب  ار  دوخ  ناکیدزن  ای  تفر  یم 

: دنک یم  دای  نینچ  هتشذگ  زا  هیواعم ، هب  يا  همان  رد  مالسلا 

، نانادب تشاد و  یم  زارف  ار  دوخ  ناسک  دنداهن ، یم  سپ  اپ  مدرم  دـش و  یم  راوشد  رازراک  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هتوم رد  رفعج  دحا و  رد  هزمح  ردب و  دربن  رد  ثراح  رسپ  هدیَبُع  هک  نانچ  تشاد ، یم  زاب  اهریشمش  اه و  هزین  شزوس  زا  ار  شنارای 

(2) .دندش دیهش 

نازابرس اب  يراکمه  تکراشم و  ط )

نازابرس اب  يراکمه  تکراشم و  ط )

، تحارتسا راک و  يداش و  مغ و  رد  دیاب  هدنامرف  ربهر و  یمالسا ، هشیدنا  رد 

ص243. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
.9 همان هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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.درادن ییاج  يوبن  هریس  رد  یهدنامرف ، قاتا  رد  دوخ  ندرک  روصحم  هاپـس و  زا  هدنامرف  يریگ  هشوگ  .دشاب  کیرـش  دوخ  نارای  اب 
رد هاپـس ، هرادا  زا  هتـشذگ  .دوب  دوخ  نارای  راکمه  هارمه و  درک ، تکرـش  نآ  رد  هک  راکیپ  نیرخآ  ات  دربن  نیتسخن  زا  ادـخ  ربماـیپ 
هس ره  نیاربانب ، .دنتشاد  رتش  داتفه  اهنت  ادخ  ربمایپ  رای   313 ردب ، گنج  رد  .درک  یم  راک  نازابرس  شوداشود  زین  روما  نیرت  یئزج 

.دندرک یم  هدافتسا  تبون  هب  رتش  کی  زا  رفن 

ندـش هدایپ  تبون  نوچ  هک  دـنتفگ  اهنآ  .دـندرک  یم  هدافتـسا  رتش  کی  زا  ربمایپ  هبابلوبا و  مالـسلا ، هیلع  یلع  : » دـیوگ یم  هّللادـبع 
امش زا  نم  هن  دیرتدنمورین و  نم  زا  امـش  هن  : » دومرف یم  ترـضح  .میور  یم  هدایپ  ام  دیوش و  راوس  امـش  میتفگ : یم  دش ، یم  ربمایپ 

(1) «. مرتزاین یب  شاداپ  هب 

نارای و اب  ینزیار  زا  سپ  .دـش  هاگآ  ناناملـسم  دـض  رب  ناـیدوهی  ناکرـشم و  گرزب  یگتـسب  مه  زا  ربماـیپ  يرجه ، مجنپ  لاـس  رد 
ربمایپ .دوب  راوشد  ناناملسم  يارب  قدنخ  ندنک  راک  كدنا و  تصرف ، .دوش  هدنک  یقدنخ  تفرگ  میمصت  یسراف ، ناملـس  داهنـشیپ 
دودـح  ) عارذ لهچ  ره  ندـنک  قدـنخ ، رفح  لحم  یـشک  طخ  زا  سپ  درک و  یهد  نامزاس  يرفن  هد  ياه  هتـسد  رد  ار  اـهورین  همه 

نرقم نب  نامعن  هفیذح ، ناملـس ، نم ، : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  فوع  نب  ورمع  .درک  راذـگاو  يرفن  هد  هورگ  کی  هب  ار  رتم ) تسیب 
(2) «. میدوب دوخ  عارذ  لهچ  رفح  لوغشم  هتسد  کی  رد  راصنا  زا  رفن  شش  و 

.دش راکشآ  قدنخ  گنج  رد  دوخ ، نارای  اب  ربمایپ  يراکمه  نیرت  هتسجرب 

ح4299. ص23 ، ج3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 1
ص269. ج2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 2
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نارگید زا  ار  تقبـس  يوگ  ندرک  راک  رد  (1) و  دز نیمز  هب  ار  گنلک  دـش و  لوغـشم  راک  هب  هک  دوب  يدرف  نیتسخن  ترـضح ، نآ 
یم کمک  قدنخ  نوریب  هب  كاخ  لمح  رد  رپ و  ار  كاخ  ياه  لیبنز  یهاگ  دنک و  یم  ار  نیمز  گنلک  اب  هاگ  ترضح ، نآ  .دوبر 

شـش تدـم  رد  دنتـسناوت  دـش و  نانآ  هیحور  تیوقت  ناناملـسم و  طاـشن  ببـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شـالت   (2) .درک
(4) .دننکب رتم  جنپ  يافرژ  اب  رتمولیک ، جنپ  زا  شیب  یقدنخ   (3)، زور

ار قدنخ  ياهزور  : » دـیوگ یم  ربمایپ  رـسمه  هملـس ، ما  .تخادرپ  یم  یتاکرادـت  ياهراک  هب  هاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نیا رد   (5)« .دوب دولآ  كاـخ  شرـس  ياـهوم  هک  یلاـح  رد  درک ، یم  شخپ  ریـش  نایهاپـس  ناـیم  ترـضح  نآ  .منک  یمن  شومارف 

.درک یم  تحارتسا  اهنآ  زا  رتمک  راک و  رتشیب  ناناملسم  مامت  زا  ربمایپ  تدم ،

هب دوب ، هداد  هیکت  یتخرد  هب  هک  یلاح  رد  رایـسب ، یگتـسخ  زا  يزور  هک  داد  ماجنا  نیگنـس  ياهراک  ردق  نآ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   (6) .تفر باوخ 

نان زا  يا  هکت  ربمایپ  یتقو  .دمآ ...  ام  دزن  نان  زا  ییاه  هراپ  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  مدوب  قدـنخ  رفح  لوغـشم  ربمایپ  رانک  رد  نم 
: دومرف دروخ ، ار 

صص 217 و 218. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
ص367. ج4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 2
ص367. ج4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 3

صص 126 و 127. ج2 ، تیدبا ، غورف  کن : - 4
ص364. ج4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 5
ص367. ج4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 6
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(1) .تفرگ رارق  تردپ  ناهد  رد  زور  هس  زا  سپ  هک  تسا  يا  همقل  نیتسخن  نیا 

، اهراک رد  دز و  یم  ریـشمش  یهلا  ياه  نامرف  هب  دـنب  ياپ  يزابرـس  نوچمه  گنج  رد  .دوبن  لئاق  يا  هژیو  هاگیاج  دوخ  يارب  ربمایپ 
هب رـس  تعامج  هب  ناناملـسم ، اب  رـضح ، رفـس و  رد  ناشیا  .دوب  نینچ  زین  یـسایس  یعاـمتجا و  روما  رد  .دیـشوک  یم  نارگید  دـننام 

.داتسرف یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  دربن  يارب  ار  نایهاپس  ارجا و  ار  دودح  یمالسا ، تموکح  سیئر  ناونع  هب  تشاذگ و  یم  هدجس 

هیحور تیوقت  ي )

هراشا

هیحور تیوقت  ي )

رگا .تسا  ناگدـنمزر  هیحور  دـنک ، یم  نیمـضت  ار  گنج  رد  يزوریپ  هچنآ  .تسین  یماـظن  تاـناکما  هب  اـهنت  گـنج ، رد  يزوریپ 
.دوش زوریپ  دناوت  یمن  نمشد  دشاب ، یلاع  ناناوجون  ناناوج و  هیحور 

رایسب زین  اهنآ  رامش  دندوب و  رادروخرب  يزاتمم  تاحیلست  یهد و  نامزاس  زا  مود ، یناهج  گنج  رد  ییایلاتیا  نازابرـس  دنا  هتـشون  »
رابرـس اه ، ناملآ  اب  كرتشم  گنج  رد  ور ، نیازا  .دوب  هدروخ  تسکـش  اه  هیحور  اریز  دوبن ؛ دـنمدوس  اـهنیا  مادـک  چـیه  یلو  دوب ،

(2) «. دنتشادنپ یم  تیمها  یب  یماظن  رظن  زا  دنتشاد ، روضح  ییایلاتیا  نازابرس  هک  ار  ییاج  ره  نیقفتم  هک  يا  هنوگ  هب  .دندوب  نانآ 

یم رـضاح  گنج  رد  بسانم ، يا  هیحور  اب  هشیمه  ناناملـسم  ور ، نیازا  .تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  اه  گـنج  ماـمت  رد  ادـخ  ربماـیپ 
، دـشاب يوق  ناناملـسم  نامیا  رگا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  یهورگ  نورد  ياهرواب  هب  نامیا  يداـقتعا ، ياـهدربن  همه  رد  دـیاب  .دـندش 

هویش ره  زا  ربمایپ  .دنراد  گنج  رد  یبوخ  هیحور 

ح141. ص237 ، ق ، 1408 ه . _ جعیدهم ، ماما  هسسؤم  مق ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  هفیحص  - 1
ص125. ربمایپ ، یهدنامرف  هویش  - 2
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رد ناناملـسم  يزوریپ  لـیالد  نیرت  مهم  زا  تسج و  یم  دوس  نانمـشد  هیحور  فیعـضت  ناناملـسم و  هیحور  تیوـقت  يارب  یتـسرد 
.دوب هیحور  نتشاد  مالسا ، ردص  ياه  گنج  رتشیب 

ياه يزاس  گنهرف  اـب  هاـگ  .دیـشیدنا  ینوگاـنوگ  ياهریبدـت  ناناملـسم ، هیحور  ندرب  ـالاب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
شیوخ نامزر  مه  هیحور  دـشر  هار  رد  هتفخ ، ياه  ترطف  نتخاس  رادـیب  اب  یهاگ  شیوخ و  نارای  اب  ییاون  مه  اب  یناـمز  تواـفتم ،

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اهنت  نونکا  .تسا  يوبن  ياه  شالت  نوهرم  ناناملسم ، یلاع  هیحور  نیاربانب ، .دیشوک  یم 

نامیا ندرک  روراب  کی _ 

نامیا ندرک  روراب  کی _ 

خـسار نامیا  اب  نیاربانب ، .دنتـسناد  یم  یعرـش  فیلکت  ار  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  دنتـشاد و  نامیا  ادـخ  ربمایپ  تلاسر  هب  ناناملـسم 
هب لـمع  هکلب  دوبن ، مهم  اـهنآ  يارب  هجیتن  دـندرک و  یم  لـمع  مالـسا  زا  تیاـمح  رد  دوخ  هفیظو  هب  دـندرب و  یم  ریـشمش  هب  تسد 
هب لـمع  يزوریپ و  ود  ره  ندـش ، هتـشک  نمـشد و  نتـشک  یناـمرآ ، داـهج  نینچ  رد  .دوب  مهم  مالـسا  مرکم  یبن  زا  يوریپ  هفیظو و 

(1) .دندوب هتخومآ  ربمایپ  زا  ار  هزومآ  نیا  ناناملسم  .دش  یم  هدرمش  هفیظو 

دناوخ یم  ارف  ادخ  نمشد  اب  دربن  هب  ار  نایهاپس  دنلب ، يادص  اب  درک و  یم  قیوشت  ار  ناگدنمزر  هراومه  دربن  نایم  زاغآ و  رد  ربمایپ 
گنج نادیم  زا  ناناملـسم  هک  نینح  گنج  رد  .دـننک  ادـص  زیگنا  ناجیه  ياه  ترابع  اب  ار  ناناملـسم  هک  تساوخ  یم  یخرب  زا  ای 

هب هداتسیا و  دوخ ، بکرم  رب  راوس  ترضح  نآ  .دنادرگ  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  هیحور  ییاه ، ترابع  اب  ربمایپ  دندرک ، رارف 

74 و 75. ءاسن : کن : - 1
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: دناوخب اه  ترابع  نیا  اب  ار  نایرارف  هک  دومرف  تشاد _  اسر  ییادص  هک  سابع _  دوخ ، يومع 

؟(1) َنُوبُرْهَت ِراّنلا  َیلِإ  َنوُّرِفَت ؟ َْنیَأ  ِهَرَجَّشلا : ِهَْعَیب  َلْهَأ  ای  ِهرَقَْبلا ، ِهَروُس  َباحْصَأ  ای 

؟ دیزیرگ یم  خزود ]  ] شتآ يوس  هب  ایآ  دینک ؟ یم  رارف  اجک  هب  هرجش ! تعیب  لها  يا  هرقب ! هروس  نارای  يا 

هک یماگنه  .دندش  هدنمرـش  ناشدوخ  رارف  ربمایپ و  يرادـیاپ  زا  دنتـشگزاب و  دندینـش ، ار  اه  هلمج  نیا  یتقو  ناناملـسم  زا  یهورگ 
ربمایپ .دش  مرگ  گنج  رونت  كدنا  كدنا  دندرک و  دربن  نانمشد  اب  دنتفرگ و  رارق  ادخ  ربمایپ  رانک  رد  دیسر ، رفن  دص  هب  ناشدادعت 

: دومرف دنراذگ و  رظن  زا  ار  گنج  نادـیم  درک و  تسار  دـق  دوب ، راوس  هک  یلاح  رد  دـید ، ار  ناناملـسم  شالت  تشگزاب و  نیا  هک 
(2) «. تسا هدش  مرگ  گنج  رونت  نونکا  ُسیِطَْولا ؛ َیِمَح  َنْالَأ  »

دیما ندرک  هدنز  ود _ 

دیما ندرک  هدنز  ود _ 

هب ار  نانآ  ربمایپ  دـندرک ، یم  هوکـش  نانمـشد  تاکرح  یگدـنز و  ياه  یتخـس  زا  ناناملـسم  هزات  یتقو  تثعب ، زاغآ  ياـه  لاـس  زا 
، اه گنج  رد  هویـش  نیا  يریگراک  هب  .دـنادرگ  یم  ناسآ  ار  زورما  یخلت  لمحت  رتهب ، ییادرف  هب  دـیما  .تخاس  یم  راودـیما  هدـنیآ 

.دنهد همادا  راکیپ  هب  یلاع ، هیحور  اب  رادیاپ ، ییادرف  دیما  هب  ناناملسم  دشاب و  ناسآ  دربن ، ياه  يراوشد  لمحت  دش  یم  ببس 

ار هنیدـم  زین  نانمـشد  دوب و  ور  هبور  یلاس  کشخ  ناراب و  دوبمک  اب  هنیدـم  لاس ، نآ  رد  .داد  خر  ناتـسمز  لـصف  رد  بازحا  هوزغ 
.دندرک هرصاحم  هام  کی 

ص118. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
صص 75 و 76. ج3 ، يربط ، خیرات  - 2
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يرای هدعو  ناناملسم  هب  گنج ، زا  شیپ  ربمایپ  .دندش  ور  هبور  امرـس  رطخ  هفولع و  یکاروخ ، دوبمک  اب  هاپـس  ود  ره  تدم ، نیا  رد 
دزن دندوب ، هدش  هتـسخ  يرادیاپ  زا  هک  ناناملـسم  .تفای  تدـش  اه  ینارگن  هام ، کی  تشذـگ  زا  سپ  .دوب  هداد  ار  يزوریپ  ادـخ و 

(214 هرقب : « ) .دمآ دهاوخ  یک  ادخ  يرای  هّللاُرْصَن ِ؟  یتَم  : » دنتفگ دندمآ و  ربمایپ 

: دسیون یم  نایبلا  عمجم  رد  یسربط 

: هرقب « ) .تسا کیدزن  ادـخ  يرای  هک  رادـشه ! ٌبیِرَق ؛ ِهّللا  َرْـصَن  َّنِإ  الَأ  : » داد خـساپ  هک  تسادـخ  ربماـیپ  نخـس  هیآ ، نیا  مود  هلمج 
(1) .دوب هدیسرت  هتسخ و  ياه  لد  هدنهد  نیکست  هلمج ، نیا  ( 214

يارب نارای ، اب  ینزیار  زا  سپ  .دید  فاوط  لاح  رد  مارحلادجسم  رد  ار  ناناملسم  نیریـش ، ییایؤر  رد  ربمایپ  ترجه ، مشـش  لاس  رد 
دیلک دـش و  دـهاوخ  مارحلا  دجـسم  دراو  يدوز  هب  هک  داد  هدژم  ناناملـسم  هب  هار ، نیب  رد  .درک  تکرح  هکم  فرط  هب  جـح  مسارم 

هک دـندوب  مرح  هناتـسآ  رد  .دـندیرخ  نت  هب  ار  هار  جـنر  ادـخ ، هناـخ  فاوط  قـشع  هب  مالـسا  نادرمروـالد  .تفرگ  دـهاوخ  ار  هبعک 
نارای زا  ربمایپ   » .تفای نایاپ  فرط  ود  نایم  حلص  دادرارق  نتسب  اب  رفس  نیا  .دندادن  شنارای  ربمایپ و  هب  دورو  هزاجا  شیرق  ناکرشم 

رس هنوگچ  ام  تفگ : ربمایپ  هب  دش و  نیگمـشخ  باطخ ، نب  رمع  .دنـشارتب  ار  ناشیاهرـس  دننک و  رحن  ار  دوخ  ياه  ینابرق  تساوخ 
دش میهاوخ  لخاد  مارحلادجسم  هب  يدوز  هب  هک  دیتفگن  امش  میا ؟ هدادن  ماجنا  ار  جح  لامعا  هک  یلاح  رد  مینک ، ینابرق  میـشارتب و 

نینچ نم  يرآ ، دنتفگ : رمع  هب  ربمایپ  تفرگ ؟ میهاوخ  ار  هبعک  دیلک  و 

ص188. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
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ادـخ هناخ  لخاد  يدوز  هب  دومرف : وا  خـساپ  رد  ربماـیپ  .هن  داد : خـساپ  رمع  دـش ؟ دـهاوخ  نینچ  رفـس  نیا  رد  متفگ  اـیآ  یلو  متفگ ،
، دعب لاس  ود  دیـشارت . ...  مهاوخ  جح _  لامعا  زا  سپ  هکم _  رد  ار  دوخ  رـس  تفرگ و  مهاوخ  ار  هبعک  دیلک  نم  دـش و  دـیهاوخ 

نیا دومرف : ناناملسم  هب  باطخ  هاگ  نآ  .درک  ریصقت  سپـس  دروآ و  اج  هب  ار  جح  لامعا  ربمایپ  دش و  حتف  ناناملـسم  تسد  هب  هکم 
دوب نامه  نیا  دومرف : وا  هب  ربمایپ  .دمآ  رمع  .دینک  ربخ  ار  باطخ  نب  رمع  .مدوب  هداد  هدعو  امـش  هب  رت  شیپ  هک  دوب  ینامه  نایرج ،

(2) «. درآ دای  هب  ار  ربمایپ  هدعو  وا  ات  داد  رمع  هب  ار  هبعک  دیلک  سپس   (1) .مدوب هتفگ  هک 

زا نوچ  دندینـش و  یم  ربمایپ  نابز  زا  ار  رتهب  يا  هدنیآ  یمتح و  يزوریپ  یهلا ، يرای  هب  دیما  اه ، گنج  همه  رد  مالـسا  ناگدـنمزر 
.دنتشاد رواب  ترضح  نآ  ياه  هدعو  همه  هب  دندوب ، هدینشن  ییوگ  تسار  یتسار و  زج  ربمایپ 

ییاون مه  رد  عضاوت  هس _ 

هراشا

ییاون مه  رد  عضاوت  هس _ 

اه تبسانم  رد  دندورس و  یم  رعش  یتحار  هب  اه  برع  زا  يرایسب  .دراد  هشیر  تیلهاج  نامز  رد  یناوخرعـش ، رعـش و  هب  برع  هقالع 
نوچ ییاه  عوضوم  هرابرد  رتشیب  هک  دوب  اه  برع  یگنهرف  رهظم  اهنت  تیلهاـج ، رـصع  رد  رعـش  .دـندرک  یم  همزمز  ار  دوخ  راعـشا 
ییاه هلمج  هاگ  یلو  دوبن ، رعاـش  ربماـیپ  .تفاـی  يرگید  يوب  گـنر و  اهرعـش  مالـسا ، روهظ  اـب  .دوب  بسا  توهـش و  بارـش ، نز ،

رد اـی  دربـن  زا  شیپ  ياـه  یتخـس  ندرک  يرپـس  يارب  اـه  گـنج  رد  ناـنابز  برع  .درک  یم  ناـیب  يزاـس  گـنهرف  يارب  ار  نوزوـم 
رعش رازراک ، ماگنه  ياهزجر 

ص140. ج20 ، راونالاراحب ، - 1

ص141. ج20 ، راونالاراحب ، - 2

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 120 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_102_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:103

يارب اهنت  ربمایپ  دروخرب  هویـش  ود  نیا  .درک  یم  دروخرب  هنوگ  ود  دـندناوخ ، یم  ناگدـنمزر  هک  ییاهرعـش  اب  ربمایپ  .دندورـس  یم 
.دوب ناناملسم  هیحور  تیوقت 

رعش اب  ییوگ  خساپ  لوا _ 

رعش اب  ییوگ  خساپ  لوا _ 

دورس ربمایپ ، رعش  تقیقح ، رد  .دندرک  یم  همزمز  ار  رعـش  نامه  زین  نارگید  درک و  یم  نایب  ار  يرعـش  راعـشا ، خساپ  رد  هاگ  ربمایپ 
: دندناوخ یم  نینچ  دندرک ، یم  راک  هک  یلاح  رد  راصنا  قدنخ ، گنج  رد  .دوب  باحصا  یماظن 

ادَّمَُحم اوُعَیاب  َنیِذَّلا  ُنَْحن 

اَدبَأ انیَِقب  ام  ِداهِْجلا  یَلَع 

.میدرک تعیب  وا  اب  گنج  رد  ربمایپ  يرای  يارب  میتسه ، هدنز  هک  ینامز  ات  ام 

: داد خساپ  نینچ  زین  ربمایپ 
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ِهَرِخْآلا ُْشیَع  ّالِإ  َْشیَع  َّمُهّللَأ ال 

(1) َهَرِجاهُْملا َراْصنَْألا َو  ِمِرْکَأَف 

.رادب یمارگ  ار  نارجاهم  راصنا و  ایادخ ! راب  .تسا  ترخآ  یگدنز  اهنت  یقیقح  یناگدنز 

مه ترخآ و  هب  قیوشت  مه  ربمایپ ، نخس  .دش  يراج  ناملسم  درمروالد  رازه  هس  نابز  رب  دوب ، هدورس  ربمایپ  هک  يرعش  دییاپن  يرید 
.دوب راصنا  نارجاهم و  اب  یلد  مه  يارب  ینخس 

نخـس ربمایپ ، نارای  داد و  یم  خـساپ  نانمـشد  ياه  هتفگ  هب  نانمـشد ، هیحور  فیعـضت  ناتـسود و  هیحور  تیوقت  يارب  ربمایپ  هاـگ 
نایفـسوبا .دندرک  يرادیاپ  ربمایپ  رانک  رد  رفن _  هدراهچ  دودح  یکدنا _  هورگ  دحا ، گنج  نایاپ  رد  .دندرک  یم  رارکت  ار  ربمایپ 

 _ نادیم رد  رضاح  ناناملـسم  هب  رورغ  اب  تسناد ، دربن  زوریپ  ار  دوخ  یتقو  داتـسیا و  گنج  نادیم  رد  يا  هظحل  رفک ، هاپـس  هدنامرف 
یمن ار  وا  خـساپ  تفگ : ناناملـسم  هب  ربمایپ  .ردـب » زور  ربارب  رد  زورما  : » دز دایرف  درک و  هاـگن  دـندوب _  هداتـسیا  هوک  هنماد  رد  هک 

.دنتـسه شتآ  رد  امـش  ياه  هتـشک  تشهب و  رد  ام  ياه  هتـشک  .میتسین  ربارب  امـش  اب  ام  هن ، دـییوگب  دومرف : ناـنآ  هب  سپـس  دـیهد ؟
هدوب يزع  تب  گنج ، نیا  رد  ام  رگ  يرای  و   ] دیرادن يّزُع  امش  تسام و  يارب  يّزُع  تب  ْمَُکل ؛ يّزُع  يّزُع َو ال  اَنل  : » تفگ نایفسوبا 
يرای وا   ] دیرادن الوم  امـش  تسام و  يالوم  دنوادخ  ْمَُکل ؛ یلْوَم  انالْوَم َو ال    ُ هّللأ : » دنیوگب هک  تخومآ  ناناملـسم  هب  ربمایپ  تسا ».]

ياه خساپ  هک  نایفسوبا  قح ».] نانمشد  هن  تسا ، ناناملسم  رگ 

ْكِرابَف ِهَرِخْآلا  َْریَخ  ّالإ  رَیَخ  َّمُهّللَا ال  دنداد : خـساپ  نینچ  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  ص238 . ج20 ، راونالاراحب ، - 1
.امرف تیانع  تکرب  نارجاهم  راصنا و  هب  ایادخ ! راب  .تسا  ترخآ  ریخ  اهنت  یبوخ  ریخ و  ِرِجاهُْملا ؛ ِراصنالا َو  ِیف 
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هراشا هب  ناناملـسم  .شاب » رترب  لبه  تب  شاب ، رترب  لبه  تب  ُلَبُه ؛ ُلُْعا  ُلَبُه  ُلُْعا  : » تفگ ار  دوخ  هلمج  نیرخآ  دینـش ، ار  ناناملـسم 
هک نایفسوبا   (1)« .تسا هبترمدنلب  گرزب و  ادـخ  ُّلَجَأ ؛ یلْعَأ َو    ُ هّللأ : » دـنداد خـساپ  گنرد  یب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.تشگزاب هکم  هب  تفر و  دوخ  هاپس  يوس  هب  دید ، ار  مالسا  هاپس  ناروشحلس  نینهآ  هیحور 

ییادص مه  مود _ 

ییادص مه  مود _ 

ادخ لوسر  دوب و  ْلیَعُج  مان  هب  هک  ار  يزجر  دـننکن ، ساسحا  ار  راک  یگتـسخ  دنـشاب و  مرگرـس  هکنیا  يارب  ناناملـسم  قدـنخ ، رد 
: دندناوخ یم  ادص  مه  دوب ، هدیمان  ورْمَع  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.ارْهَظ امْوَی  ِِسئاْبِلل  َناک  ارْمَع و  ٍْلیَعُج  ِدَْعب  ْنِم  ُهاَّمَس 

.تسا راکشآ  ینابیتشپ  ناگراچیب ، يارب  وا  دیمان و  ورمَع » «، » لیَعُج  » زا سپ  ار  وا  ربمایپ 

هب هاگره  و  ارْمَع » : » تفگ یم  دـش و  یم  گنهامه  نانآ  اب  مه  ربمایپ  دندیـسر ، یم  رعـش  تسخن  عرـصم  رد  ارْمَع »  » هژاو هب  هاـگره 
هک تسا  هدروآ  نـینچ  زین  يدـقاو   (2)« .ارْهَظ : » تفگ یم  ناـنآ  اـب  ادـص  مـه  زین  ربماـیپ  دندیـسر ، یم  مود  عرـصم  رد  ارْهَظ »  » هژاو

: دناوخ یم  ار  تیب  نیا  مه  ربمایپ  دندناوخ و  یم  زجر  راک ، ماگنه  ناناملسم 

َرَْبیَخ ُلاَمِح  ُلامِْحلا ال  اذَه 

ُرَهْطَأ اَّنبَر َو  َُّربَأ  اَذه 

(3) .تسا رت  هزیکاپ  رتراکوکین و  ام  راگدرورپ  يرآ ، .ربیخ  ياهراب  هن  تسا ، تکرب  هیام  نیا 

ص23. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
ص234. ج2 ، يربط ، خیرات  - 2

صص 482 و 483. داشلد ، يوبن  هریس  - 3
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ار نانآ  هیحور  تکرح ، نیا  اب  دـش و  یم  اون  مه  شیوخ  نارای  اـب  زین  یـسامح  ياهدورـس  ندـناوخ  رد  ادـخ  ربماـیپ  بیترت ، نیدـب 
.درک یم  تیوقت 

راعِش راهچ _ 

راعِش راهچ _ 

یم دایرف  نوزوم  ادـص و  مه  دوخ  ياهرواب  نایب  يارب  ای  نمـشد  در  رد  ار  ياه  ترابع  یهورگ ، هک  تسا  نیا  راعِـش  زورما  ياـنعم 
نارای و ياه  هدورـس  زا  هاتوک ، شرازگ  دـنچ  اهنت  .تسین  تسد  رد  یقیقد  عالطا  اه  گـنج  رد  ربماـیپ  ناراـی  نداد  راعـش  زا  .دـننز 

رصع رد  راعِش ، هژاو  هک  تسناد  دیاب  یلو  دش ، هراشا  نیشیپ  ياه  شخب  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  تسد  رد  ربمایپ  ییوگ  خساپ 
ار دوخ  راعـش  داد  نامرف  دوخ  نارای  هب  گنج  زاغآ  زا  شیپ  ادخ  ربمایپ  هنومن ، يارب  .تسا  هدمآ  زین  ناموصعم  ياه  تیاور  يوبن و 
؛ ِْتمَأ ُروُْصنَم  ای  ، » ردب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  راعش  : » دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   (1) .دننک راکشآ 

(2) .دوب شکب » هدش ! يرای  يا 

نایوج گنج  ياه  سابل  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دوب  رفـس  گنج و  لها  ناشن  تایلمع و  زمر  بش و  مسا  فدارتم  يوبن ، رـصع  رد  راعِش 
یمرب ار  ییاهزمر  دوخ ، لیابق  ای  اه  تایلمع  يارب  ناهدنامرف  دوبن ، نمشد  زا  تسود  ییاسانش  يارب  یهار  دوب و  گنر  مه  هاپس  ود 
گنج رد  هک  دوب  یلوادتم  ياهزمر  هلمج  زا  ِْتمَأ ،» ُروُْصنَم  ای   » ترابع .دنسانشب  ار  رگیدکی  دربن ، ماگنه  بش و  لد  رد  ات  دندیزگ 

اب ار  رگیدمه  دنتفگ و  یم  ناناملسم  بش ، یکیرات  رد  اه و 

ص370. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 1

ص370. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 2
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(1) .دنتخانش یم  ترابع  نیا 

رد هک  يا  هـتکن   (2) .دـینک باختنا  ار  َنوُرَْـصُنی » مح ال   » بش مان  اه ، گـنج  اهرفـس و  رد  دوب  هداد  ناـمرف  شناهدـنامرف  هب  ربماـیپ 
هتشاد و یتبثم  يراذگرثا  هک  درب  یم  هرهب  ییاه  ترابع  زا  ترـضح ، نآ  هک  تسا  نیا  دروخ ، یم  مشچ  هب  ربمایپ  یتایلمع  ياهزمر 

ُروُْصنَم ای   » و دـش » دـنهاوخن  يرای  نانآ  َنوُرَْـصُنیال ؛ مح  : » ترابع ود  اهدربن  رتشیب  رد  .دـشاب  هدـننک  کـیرحت  یـشزرا و  یعون ، هب 
هدومرف نینچ  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداـص  ماـما   (3) .دـش یم  شرافـس  ربمایپ  يوس  زا  ناریمب ،» هدـش ! يرای  يا  ِْتمَأ ؛

: تسا

گنج رد  وش ؛» کیدزن  ادخ ! يرای  يا  ْبِرَْتقا ؛   ِ هّللاَرْصَن ای   » دحا ردب و  رد  دوب : نینچ  نوگانوگ  ياهزور  رد  ناناملسم  زمر  هناشن و 
زوریپ وت  هاپس  رب  رافک  ایادخ ! َکَّنَِبْلغَی ؛ انَّبَر  ای  : » عاقنیق ینب  دربن  رد  نک ؛» تحار  سدقلا ! حور  يا  ْحِرَأ ؛ سُدُقلا  َحوُر  ای   » ریضن ینب 

ادخ هدنب ! نادنزرف  يا  هّللاِْدبَع ِ؛  ِیَنب  ای    ِ هّللاِْدبَع ِیَنب  ای  : » نینح گنج  رد  دونـشخ ؛» يادخ  يا  ُناوْضِر ؛ ای  : » فئاط زور  رد  دـنوشن ؛»
 ِ هّللا َیلِإ  الَأ  : » قلطـصم ینب  هوزغ  رد  دـننیب ،» یمن   [ دـنروک و  ] نانآ َنوُرِْـصُبی ؛ مح ال  : » بازحا گنج  رد  ادـخ ؛» هدـنب  نادـنزرف  يا 

(4)  . ...و نارگمتس » رب  ادخ  تنعل  َنیِِملاَّظلا ؛ یَلَع    ِ هّللا ُهَنَْعل  الَأ  : » هیبیدح رد  تسادخ ؛» يوس  هب  روما  تشگرب  ُْرمَْألا ؛

ج1، چ1 ، ق ، ه . _  1405 هنیدـملاراد ، هدـج ، ریاعلا ، میهاربا  نب  نامیلـس  قیقحت : ثیدـحلا ، بیرغ  یبرح ، قاحـسا  نب  میهاربا  - 1
ص 148. ج4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  کن : نینچمه  ص148 .

ح2597. ص584 ، ج1 ، دوواد ، یبا  ننس  - 2
صص 107 و 108. ج2 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 3

ح1. ص47 ، ج5 ، یفاکلا ، لوصا  - 4
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زا یناور ، تایلمع  .دنارورپ  یم  اه  لد  رد  ار  يدنلبرس  دیما و  یعون  هب  هک  تسا  هدمآ  ادخ  زا  یتفص  ای  مان  اه ، ترابع  نیا  همه  رد 
تسود و هیحور  فیعـضت  ای  تیوقت  رد  یعون  هب  اه ، گنج  ياه  شخب  زا  يرایـسب  .دوب  مالـسا  ردـص  ياـه  گـنج  یلـصا  يازجا 
اه هار  شنیزگ  رد  ور ، نیازا  .دیدنسپ  یمن  ار  ندز  دب  لاف  تشاد و  تسود  ار  ندز  بوخ  لاف  ربمایپ  هنومن ، يارب  .دوب  رثؤم  نمـشد 

(1) .دیزگ یمرب  ار  مان  نیرتهب  هشیمه  یصخش ، لیاسو  يراذگ  مان  ای  يریگرد  لحم  هب  ندیسر  يارب 

ءارمح هوزغ  رد  .دوش  فیعـضت  نانمـشد  هیحور  دـنریگب و  هیحور  ناناملـسم  دیـشوک  یم  نمـشد ، اب  ییورایور  رد  ربماـیپ  نینچمه 
هیحور فیعـضت  رد  یناور ، تایلمع  نیا  .درک  بیقعت  ار  اـهنآ  نانمـشد ، ندـناسرت  يارب  جیـسب و  ار  دـحا  گـنج  ناـیمخز  دـسالا ،
بیسآ هدش و  رت  مواقم  هکلب  هدیـسارهن ، نمـشد  زا  دحا ،)  ) زورید گنج  نایمخز  هک  دندرک  نامگ  اهنآ  .دوب  رثؤم  رایـسب  نانمـشد 

(2) .درک رارف  نایفسوبا  هتسخ  رکشل  ور ، نیازا  .دنا  هدمآ  دربن  همادا  يارب  هتشذگن ، يزیچ  زونه  دنا و  هدیدن 

نمشد هیحور  درب و  یم  الاب  ار  شنارای  هیحور  فلتخم ، ياه  تبسانم  رد  نوگانوگ و  ياه  هار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »
، نامگ یب  .یماظن  هن  دندوب ، یناور  ياه  گنج  تقیقح  رد  كوبت ، هوزغ  اضق و  هرمع  هیبیدح ، هوزغ  هنومن ، يارب  .درک  یم  درخ  ار 

هزاورد ندـش  هدوشگ  ببـس  هکم  حـتف  هوزغ  درک و  درخ  ار  نانآ  هیحور  اریز  تشگ ؛ هکم  مدرم  ياه  لد  ریخـست  ببـس  اضق  هرمع 
ياه

صص 131_137. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاوزغ  کن : - 1
ص534. ج2 ، يربط ، خیرات  - 2
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، دنتشادنپ یم  لاحم  ار  مور  اب  هزرابم  نآ ، زا  شیپ  ات  هک  یبارعا  دوب و  نایمور  هیحور  تسکش  زین ]  ] كوبت هوزغ  دمآ  یپ  .دش  هکم 
(1) «. دندرک ادیپ  نانیمطا  يراک  نینچ  ناکما  هب  کنیا 

نانآ ياه  هداوناخ  نادیهش و  تشاد  ساپ  ك )

نانآ ياه  هداوناخ  نادیهش و  تشاد  ساپ  ك )

نارای هب  ترـضح  نآ  يدـنم  هقالع   (3) .تسناد یم  گرم  عوـن  نیرت  هنادـنم  تفارـش  ار  تداهـش  (2) و  دوب تداهـش  قشاع  ربمایپ ،
نب سنا  .دـننز  هقلح  ربمایپ  رود  ناناملـسم ، هک  دوب  هدـش  ببـس  ربمایپ  يزرورهم  ییوخ و  مرن  .دوب  راکـشآ  ناگمه  رب  زین  شیافواب 

: دیوگ کلام 

هتفر ترفاسم  هب  رگا  .دش  یم  شلاح  يایوج  دید ، یمن  زور  هس  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هاگره  هک  دوب  نینچ  ادـخ  ربمایپ  قالخا 
(4) .درک یم  تدایع  وا  زا  دوب ، رامیب  رگا  تفر و  یم  شندید  هب  دوب ، رهش  رد  رگا  درک و  یم  اعد  شیارب  دوب ،

يدارفا گنج ، نایاپ  هنایم و  رد  ربمایپ  هک  تسا  تسد  رد  يرایـسب  ياه  شرازگ  .دوب  ناگدنمزر  لاوحا  يایوج  زین  گنج  لوط  رد 
عیبر نب  دعـس  لابند  هب  ارم  ربمایپ  دحا ، گنج  رد  : » دیوگ یم  تباث  نب  دـیز  .درک  یم  رومأم  شنارای  لاوحا  زا  ندـش  هاگآ  يارب  ار 

(5) «. وش ایوج  ار  وا  لاح  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  تفگ : داتسرف و 

صص 387 و 388. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهدنامرف  هویش  - 1
ص34. ج6 ، ملسم ، حیحص  - 2
ح680. ص242 ، تاوعدلا ، - 3

ح133. ص167 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  - 4
ح13. ص74 ، ج20 ، راونالاراحب ، - 5
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هب دناوخ و  یم  زامن  اهنآ  رب  دوخ  نادیهش ، تشاد  ساپ  هب  ترـضح  دیـسر ، یم  تداهـش  هب  گنج  رد  ربمایپ ، نارای  زا  یـسک  یتقو 
گرزب رادرس  دحا ، گنج  رد  هک  یماگنه  .تخیر  یم  کشا  نادیهـش  گوس  رد  هاگ  تفاتـش و  یم  نانآ  ياه  هداوناخ  ییوج  لد 

دوخ ياه  هتشک  رب  هک  دینش  ار  نانز  نویش  يادص  نوچ  دش و  تحاران  رایسب  ربمایپ  دیسر ، تداهش  هب  هزمح  ترضح  مالـسا ، هاپس 
: دومرف درک و  هیرگ  دنتسیرگ ، یم 

.َمْوَْیلا َُهل  یِکاَوب  َهَزْمَح ال  َّنِکل 

.درادن يا  هدننک  هیرگ  زورما  هزمح  یلو  دنراد ،] هدننک  هیرگ  دحا  يادهش  ]

رگم دیرگن ، دوخ  دیهـش  رب  سک  چیه  دنتفگ : راصنا  نانز  هب  دندینـش ، ار  ربمایپ  نخـس  نیا  نوچ  ریـضح  نب  دیـسا  ذاعم و  نب  دـعس 
ادـخ : » تفگ درک و  رکـشت  نانآ  زا  ربمایپ  دـندرک و  نینچ  زین  نانآ  .دـنک  يرای  هزمح  رب  هیرگ  رد  ار  وا  دور و  همطاف  هناخ  هب  هکنآ 

(1) «. دیدرک يرای  راثیا و  هک  تقیقح  هب  .تسا ] سب  ، ] دیدرگ زاب  دنک ! تمحر  ار  امش 

دنیرگ و یم  هزمح  رب  تسخن  دریمب ، ناشیا  زا  یسک  هاگره  زورما  ات  راصنا  نانز  : » دیوگ یم  تسیز ، یم  موس  نرق  رد  هک  دعس  نبا 
(2) «. دننک یم  هحون  دوخ  هدرم  رب  سپس 

نارسمه ياه  هناخ  زا  سپ  ربمایپ _  هک  یلزنم  نیرتشیب  هب   » دنا هتفگ  .تشاد  يا  هژیو  هجوت  زین  نادیهـش  ياه  هداوناخ  هب  ادخ  ربمایپ 
مرحم ناشیا  هب  ربمایپ و  یعاضر  هلاخ  میلس ، ما  .دوب  میلس  ما  هناخ  تفر ، یم  مالسلا _  مهیلع  تیب  لها  و 

ص98. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
ص42. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2
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هک ارچ  منابرهم ؛ زوس و  لد  میلـس  ما  هب  نم  دنداد : خساپ  بانج  نآ  دیور ؟ یم  وا  هناخ  هب  ردق  نیا  ارچ  هک  دندیـسرپ  ربمایپ  زا  .دوب 
(1) «. دیسر تداهش  هب  نم  يارب  ناحلم ، نب  مارح  شردارب ،

نابرهم نانآ  اب  تشاد و  یم  تسود  ار  دهاش  نادنزرف  ناشیا  .دوب  راکشآ  هنیدم  لها  يارب  زین  نادیهش  نادنزرف  هب  ترـضح  تیانع 
بلاط یبا  نب  رفعج  مالـسا ، دیـشر  هدـنامرف  رـسمه  سیمع ، تنب  ءامـسا  .دنتـسناد  یم  دوخ  ردـپ  نوچ  ار  ربمایپ  زین  ناکدوک  دوب و 

: دیوگ یم  نادیهش  نادنزرف  هب  ربمایپ  هجوت  هرابرد 

ار منارـسپ  .مدرک  هدامآ  مه  یـشروخ  هدرک و  ریمخ  درآ  ولیک  لهچ  دودـح  حبـص  نم  هتؤم ] گنج  رد   ] وا ناراـی  تداهـش  زور  رد 
، ءامـسا يا  دومرف : دمآ و  ما  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگان  .مدز  شوخ  يوب  نغور و  ناشیارب  مداد و  وشو  تسش 

سپس .دییوب  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  اهنآ  .مدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  ار  اهرـسپ  نم  دنیاجک ؟ رفعج  نارـسپ 
زورما يرآ ، دومرف : تسا ؟ هدیـسر  امـش  هب  رفعج  زا  يربخ  هکنیا  لثم  ادـخ ! لوسر  يا  متفگ : .تسیرگ  دـش و  كاـنمن  شنامـشچ 

يا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دندش  عمج  نم  رود  نانز  مدرک و  ندز  هجض  ندیـشک و  داد  هب  عورـش  نم  .دش  هتـشک 
زا نم  رب  ياو  تفگ : همطاف  تفر و  همطاف  دوخ ، رتخد  هناخ  هب  اجنآ  زا  ربماـیپ  یبوکن ! دوخ  هنیـس  رب  ییوگن و  ازـسان  نخـس  ءامـسا 

(2) .دنیرگب ناگدننک  هیرگ  رفعج ، نوچمه  یسک  رب  دیاب  يرآ ، دومرف : ربمایپ  میومع ! تبیصم 

یم زور  نآ  هرابرد  رفعج  دنزرف  هّللادبع ، .دش  رثأتم  رایسب  دوب ، داهج  لاح  رد  هراومه  هک  رفعج  تداهش  ربخ  ندینـش  زا  ادخ  ربمایپ 
رس رب  ناشیا  : » دیوگ

ص214. ج3 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص584. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2
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رگید هناخ  هب  ربمایپ   (1)« .دیکچ یم  کشا  وا  شیر  زا  دش و  یم  ریزارس  کشا  شنامشچ  زا  دیـشک و  یم  تسد  مردارب  رـس  نم و 
، دیـسر هنیدم  هب  هتؤم ، هاپـس  هدنامرف  هثراح ، نب  دیز  تداهـش  ربخ  نوچ  : » تسا هدمآ  یـشرازگ  رد  .تفر  زین  هتؤم  گنج  نادـیهش 

زین ربماـیپ  تفاتـش و  ربماـیپ  يوس  هب  ناـنک  هیرگ  دـید ، رد  هناتـسآ  رد  ار  ربماـیپ  دـیز ، رتـخد  هک  یماـگنه  .تفر  وا  هناـخ  هب  ربماـیپ 
، دوب دنم  هقالع  وا  هب  ادـیدش  دـیز و  هدـناوخ  ردـپ  مکح  رد  هک   ] ربمایپ دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دـش : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  .تسیرگ 

(2) «. تسا تسود  هب  تسود  يدنم  هقالع  نیا  دومرف : [

رطع و هک  تسناد  یم  دیهـش  زا  یناشن  ار  زابناج  ادـخ ، ربمایپ  .تشاد  ناشیا  ياه  هداوناخ  نازابناج و  هب  ار  تیانع  نیا  دـننام  ربماـیپ 
(3) .تسا نارفعز  گنر  دننام  شگنر  کشم و  يوب  نوچمه  شیوب  هک  دیآ  یم  یلاح  رد  تمایق ، زور  رد  دهد و  یم  ار  وا  يوب 

نیدلاو زا  يرادرب  نامرف  جیورت  ل )

نیدلاو زا  يرادرب  نامرف  جیورت  ل )

هب وت  رانک  رد  ود ، ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  .دـینک  ناسحا  دوخ ]  ] ردام ردـپ و  هب  دـیتسرپم و  ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  وت  راگدرورپ 
لاب ینابرهم ، رـس  زا  يوگب و  هتـسیاش  ینخـس  اهنآ  اب  نکم و  شاخرپ  نانآ  هب  وگم و  فوا  یتح ]  ] اـهنآ هب  دندیـسر ، یگدروخلاـس 

(24_23 ءارسا :  ) .رتسگب نانآ  رب  ینتورف 

ساسا رب  ماـمتها ، نیا  دـیزرو و  یم  دـیکأت  نیدـلاو  تشاد  گرزب  میرکت و  رب  هتـسویپ  دوب ، هدیـشچ  ار  یمیتی  خـلت  معط  هک  ربماـیپ 
اریز دوب ؛ نآرق  ياهدومنهر 

ص584. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
 . 88 ص152 /  ناوخالا ، ایندلا ، یبا  نبا  - 2

ص231. ج5 ، دمحا ، دنسم  - 3
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یناسک خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  .دنک  یم  هراشا  ردام  ردـپ و  زا  يرادرب  نامرف  هب  دـیحوت ، زا  سپ  راگدرورپ 
ردام و ردپ و  هب  یکین  سپـس  تقو ؛ لوا  زامن  تسخن ، : » دومرف یم  تسیچ ؟ دنوادخ  دزن  اهراک  نیرترب  دندیـسرپ : یم  ناشیا  زا  هک 

(1) «. ادخ هار  رد  داهج 

ربمایپ تشاد ، ضراعت  مه  اب  بجاو  ود  نیا  هاگره  یلو  تسا ، بجاو  يرورض و  گنج ، ياه  ههبج  رد  روضح  نیدلاو و  زا  يوریپ 
یم نامرف  شنارای  هب  ترـضح  نآ  هک  داتفا  یم  قافتا  اه  گنج  رد  يرایـسب  دراوم  .تسناد  یم  رت  مهم  ار  نیدلاو  زا  يرادرب  نامرف 

ناناوج هک  یماگنه  دراوم ، رتشیب  رد  .دنریگب  هزاجا  دربن  نادـیم  رد  روضح  يارب  دوخ ، ردام  ردـپ و  زا  دـننک و  كرت  ار  گنج  داد 
هب ار  نیدـلاو  تیاضر  تساوخ  یم  نانآ  زا  دـنا ، یـضاران  اهنآ  نیدـلاو  داد  یم  لامتحا  ربمایپ  رگا  دـندش ، یم  رـضاح  داـهج  يارب 

.دنروآ تسد 

ایآ دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  .تساوخ  هزاجا  گنج  رد  روضح  يارب  ناشیا  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  يدرم  »
داهج رد  هک  دـنداد  هزاجا  رگا  .ریگب  هزاجا  ناـنآ  زا  درگرب و  دومرف : ادـخ  ربماـیپ  .يرآ  تفگ : .دنتـسه  تاـیح  دـیق  رد  وت  نیدـلاو 

(2) «. نک یکین  ناشیا  هب  نامب و ] نانآ  دزن   ] هنرگو وش ، رضاح 

؟ تسا هدنز  تردام  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  .درک  یم  ینزیار  ههبج  رد  روضح  هرابرد  ترـضح  اب  يا  هدنمزر  يرگید ، يارجام  رد 
(3) «. تسوا ياپ  ریز  تشهب  هک  یتسار  هب  .شاب  وا  دزن  : » دومرف ربمایپ  .يرآ  تفگ :

ح4. ص158 ، ج2 ، یفاکلا ، - 1
ح2530. ص569 ، ج1 ، دوواد ، یبا  ننس  - 2

ص104. ج2 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 3
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نانآ داهج  رد  تکرش  زا  ای  دنراد  زاین  هناخ  رد  نانآ  روضح  هب  ناناوج  نیا  نیدلاو  هک  دوب  هتفایرد  ربمایپ  اه ، شرازگ  نیا  ساسا  رب 
ایآ دیسرپ : وا  زا  ربمایپ  .دگنجب  ترضح  هارمه  داهج  رد  تساوخ  یم  درک و  ترجه  ربمایپ  يوس  هب  نمی  زا  یـصخش   » .دندنـسرخان

: تفگ ینمی  درم  دـنا ؟ هداد  ار  ههبج  رد  روضح  هزاجا  وت  هب  ایآ  تفگ : ربمایپ  .يرآ  تفگ : درم  دنتـسه ؟ هدـنز  نمی  رد  وت  نیدـلاو 
ات ود  نآ  هب  .نک  تکرـش  داهج  رد  دـندوب ، یـضار  نانآ  رگا  .ریگب  هزاجا  دوخ  نیدـلاو  زا  درگرب و  نمی  هب  دومرف : ادـخ  ربماـیپ  .هن 
(1) «. دراد زاین  ادخ  رادید  يارب  هدنب  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  دیحوت ، زا  سپ  ردام  ردپ و  هب  یکین  .نک  یکین  یناوت  یم  هک  ییاج 

دنناد یم  بوخ  دارفا ، نیا  .دوش  یم  هفرطود  یگتسباو  ببـس  هک  دنتـسه  سونأم  شیوخ  ردام  ردپ و  اب  يا  هنوگ  هب  نادنزرف  یخرب 
يدراوم نینچ  رد  تمحر  ربمایپ  .دنرادن  ار  نانآ  يرود  لمحت  ردام  ردپ و  دنریگب ، هلـصاف  ناش  يردپ  هناخ  زا  یتدم  يارب  رگا  هک 

.دنورب ههبج  هب  ناناوج  تشادن  تسود 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رد سپ  دومرف : مه  ربمایپ  .ما  هدامآ  داهج  رد  روضح  يارب  طاشن  روش و  اب  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : دـمآ و  ادـخ  ربمایپ  دزن  يدرف 
ایند زا  یعیبط  گرم  هب  هار  نیا  رد  رگا  يروخ و  یم  يزور  یتسه و  هدـنز  ادـخ  هاگـشیپ  رد  يوش ، هتـشک  رگا  .نک  دربـن  ادـخ  هار 

.يوش كاپ  تناهانگ  زا  يا ، هدش  دلوتم  هک  يزور  دننامه  یتشگزاب ، هدنز  رگا  تسادخ و  هدهع  رب  تشاداپ  يورب ،

هک مراد  يریپ  ردام  ردپ و  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  درم 

ح3. ص23 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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ردـپ و دزن  دومرف : ادـخ  ربمایپ  .دـنرادن  شوخ  ار  داهج ] هب   ] نم نتفر  دـنا و  هتفرگ  هژیو  یتفلا  سنا و  نم  اب  شیوخ  نامگ  هب  ناـنآ 
داهج لاس  کـی  زا  رتهب  وت ، اـب  ناـنآ  زور  هنابـش  کـی  نتفرگ  سنا  تسوا ، تسد  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ  هب  مسق  .ناـمب  ترداـم 

(1) .تسا

.تسا مّدقم  دنراد ، ییافک  بوجو  هک  ییاهداهج  رب  نیدلاو ، مارتحا  مارکا و  ردام و  ردپ و  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  ربمایپ ، رظن  زا 
شوخ ردارب  نآ  زا  شرداـم ، ردـپ و  هب  رهاوخ  دوب  دـقتعم  اریز  تشاذـگ ؛ یم  مارتحا  شردارب  زا  شیب  دوخ  رهاوخ  هب  ترـضح  نآ 

رکبوبا رتخد  ءامـسا ، .دش  یم  هدید  دندوب ، رفاک  كرـشم و  هک  يردام  ردـپ و  هرابرد  یتح  ربمایپ  هجوت  نیا   (2) .تسا هدوب  رتراتفر 
: دیوگ یم 

ات مداتـسرف  ربمایپ  يوس  هب  ار  يدرف ]  ] نم .دـش  دراو  نم  رب  يا  هیدـه  هارمه  دوب ، ناکرـشم  زا  هک  نم  رداـم  هیبیدـح ، حلـص  زا  سپ 
ارم خساپ  ادخ  ربمایپ  مهدب ؟ هار  ما  هناخ  هب  ار  وا  ایآ  .تسا  دنم  هقالع  نم  هب  وا  هدـمآ و  نم  دزن  مردام  متفگ : دـسرپب و  ار  نآ  مکح 

(3) .نک مارتحا  ار  وا  توعد و  هناخ  هب  ار  تردام  .يرآ  داتسرف : نینچ 

يرالاس هتسیاش  م )

يرالاس هتسیاش  م )

رگا .تشادـن  تیمها  لاس  نس و  ترـضح ، نآ  هاگن  زا  .دـیزگ  یمرب  ار  ناگتـسیاش  نارازگراـک ، ناهدـنامرف و  شنیزگ  رد  ربماـیپ 
ار یتیرومأم  تسناوت  یم  یسک 

ح10. ص160 ، ج2 ، یفاک ، - 1

ح12. ص162 ، ج2 ، یفاک ، - 2
ص142. ج3 ، يراخب ، حیحص  - 3
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؛ دیزگرب ار  دوخ  يومع  هزمح ، ترـضح  یماظن ، تکرح  نیتسخن  رد  ربمایپ  هنومن ، يارب  .درک  یم  رومأم  ار  وا  دـهد ، ماجنا  تسرد 
.دندوب هاگآ  وا  يدنم  ناوت  تعاجش و  زا  ناناملسم  همه  اریز 

هبرجت زا  دناوت  یم  یلو  درادن ، یفاک  هبرجت  ناوج ، .دنک  رواب  ار  ناناوج  دیاب  ربهر  دشاب ، ناگتـسیاش  شنیزگ  رب  لصا  هک  یماگنه 
ای هدـنامرف  مک  نس  هب   (1)« .تسا رت  گرزب  رت ، هتـسیاش  ُرَبْکَْألا ؛ َوُه  ُلَْضفَْألَأ   » هک دـندوب  رواب  نیا  رب  ربماـیپ  .دوش  دـنم  هرهب  نارگید 

.دهد ماجنا  گرزب  ياهراک  دناوت  یم  سپ  تسا ، هتسیاش  وا  رگا  .تفرگ  هدرخ  دیابن  رادنامرف 

يزیچ .تخیگنارب  ار  ناناملـسم  یتفگـش  داتـسرف ، هنیدـم  هب  دوخ  ریفـس  نیتسخن  ناونع  هب  ار  ریمع  نب  بعـصم  ربمایپ ، هک  یماـگنه 
زا .دـندرک  توعد  ناشراید  هب  ار  ربماـیپ  دـندیزگرب و  ار  مالـسا  لاـس ، نس و  مک  ناوج  نیمه  هلیـسو  هب  هنیدـم  مدرم  هک  تشذـگن 
وا تمه  هب  ذاعم ، نب  دعـس  نوچمه  هنیدم  زا  یناگرزب  درک و  اپرب  هنیدم  رد  ار  هعمج  زامن  نیتسخن  هک  دوب  نیا  بعـصم  ياهراختفا 

(2) .دندش ناملسم 

ببـس دیـسا  نب  باتع  باصتنا  تسناد  یم  هک  ربماـیپ  .دـیزگرب  ار  هلاـس  یناوج 21  زین  هکم  يارب  رادـنامرف  شنیزگ  ماـگنه  ربماـیپ 
: تشون هکم  مدرم  هب  يا  همان  رد  دوش ، یم  هکم  ناگرزب  شجنر 

، رت نسم  اریز  دنکن ؛ لالدتسا  شّنس  یمک  هب  وا ، زا  ینامرفان  رد  یسک 

ح20. ص 123 ، ج21 ، راونالاراحب ، - 1
.164 صص 183 _  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  - 2
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(1) .تسا رت  گرزب  رت ، هتسیاش  هکلب  تسین ، رت  هتسیاش 

وا و : » دومرف درک و  بوصنم  نایمور  اب  دربن  هدـنامرف  ناونع  هب  تشاد ، لاس  هدـجیه  هک  ار  دـیز  نب  هماسا  رگید ، یمادـقا  رد  ربماـیپ 
(2) «. دندوب یهدنامرف  هتسیاش  شردپ 

ناراکاطخ اب  دروخرب  ن )

ناراکاطخ اب  دروخرب  ن )

نوخ و دروآ ، یم  مالـسا  سرت  زا  یتح  نآ ، ریغ  ای  گنج  رد  رفاک ، راکاطخ  رگا  .دوبن  ناسکی  ناراـکاطخ  اـب  ربماـیپ  دروخرب  هویش 
نب هماسا  اب  ربمایپ  هنالوئـسم  دروخرب  .درک  یم  تساوخزاب  ار  وا  دوب ، ضرتعم  هراـب  نیا  رد  یـسک  رگا  دوب و  مرتحم  شلاـم  ناـج و 

.تساه هنومن  نیا  زا  یکی  دروآ _  مالسا  سرت  زا  هک  يدوهی  يدرف  کیهن _  نب  سادرم  نتشک  لیلد  هب  دیز ،

.دوب توافتم  وا  شرگن  درف و  هب  هتسب  ربمایپ  دروخرب  دوب ، ناناملسم  نایم  رد  راکاطخ  رگا 

ارجا هب  ار  ناشموش  تین  یتقو  ات  دـندرک ، یم  هئطوت  مالـسا  دـض  رب  یناهنپ  دـندوب و  ربمایپ  نافلاخم  ناقفانم و  وزج  ناراکاطخ  رگا 
نانآ كانرطخ  ياه  فده  زا  ترضح  .تفرگ  یم  شیپ  ار  تبقارم  ارادم و  تسایس  تشادن و  ینشخ  راتفر  ربمایپ  دندروآ ، یمنرد 

.دـندرک یم  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  هنانابرهم ، یلو  دـندید ، یم  ار  نانآ  ياه  تراسج  اـه و  یناـمرفان  زین  ناناملـسم  دوب و  هاـگآ 
رد یلو  دندوب ، مالـسا  هاپـس  هارمه  زین  كوبت  گنج  رد  .دندرک  تفلاخم  هنیدـم  زا  نوریب  رد  ندـیگنج  اب  دـحا ، گنج  رد  ناقفانم 

يارب هار ، همین 

ح20. ص123 ، ج21 ، راونالاراحب ، - 1
ص249. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2
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ربمایپ .دوب  مالسا  رکشل  موس  کی  دودح  نانآ  رامش  .دنتـشگزاب  دندرک و  يراددوخ  هاپـس  یهارمه  زا  ناناملـسم ، هیحور  فیعـضت 
دوخ نیـشناج  ناونع  هب  هنیدـم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ور ، نیازا  .دـننکب  يراک  نینچ  داد  یم  لامتحا  تخانـش و  یم  ار  ناـنآ 

راتساوخ یخرب  تخیگنارب و  ار  ناناملسم  مشخ  ناقفانم ، هدرکرس  ّیبُا ، نب  هّللادبع  ياجبان  نانخـس  قلطـصم ، ینب  هوزغ  رد  .دیزگرب 
نانآ تکرح  نیا  اب  یهلا ، نامرف  هب  ربمایپ  دنتخاس ، ار  رارـض  دجـسم  ناقفانم  هک  یماگنه  .درک  ارادـم  ربمایپ  یلو  دـندش ، وا  مادـعا 
هدرم رب  دنکن و  رافغتسا  نانآ  يارب  رگید  هک  داد  نامرف  ربمایپ  هب  تئارب  هروس  رد  دنوادخ  .تخاس  ناریو  ار  دجـسم  درک و  دروخرب 

(1) .دندرم قسف  لاح  رد  دندش و  رفاک  شربمایپ  ادخ و  هب  نانآ  اریز  دتسیان ؛ ناشیا  ربق  رس  رب  درازگن و  زامن  ناشیاه 

دوب رامیب  ناش  ياه  لد  هک  تسا  ناشیدنارگد  هرابرد  ترابع  نیا  .تسا  هدش  دای  ٌضَرَم » ْمِِهبُوُلق  ِیف   » ناونع اب  یهورگ  زا  نآرق  رد 
دادرارق يارجام  رد  هنومن ، يارب  .دندوبن  ترضح  وریپ  يدراوم  رد  نانیا  هنومن ، يارب  .دندرک  یم  ضارتعا  ربمایپ  هب  هاگ  یب  هاگ و  و 

ار ناناملسم  رمع  یتقو  يدقاو ، هتفگ  رب  انب  .دنتسناد  ناملسم  یتسپ  ببـس  ار  حلـص  شریذپ  نارای ، زا  یهورگ  رمع و  هیبیدح ، حلص 
رادشه رمع  هب  هک  دوب  یناسک  وزج  رکبوبا  .دنتسناد  تسیاشان  ار  نانآ  تکرح  زین  یهورگ  دنتسویپ و  وا  هب  یهورگ  درک ، کیرحت 

: شاب عیطم  داد 

ادـخ نامرف  اب  زگره  دـهد و  یم  نامرف  نآ  هب  وا  هک  تسا  ناـمه  قح ، تسادـخ و  لوسر  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  هک  یتسار  هب 
ادخ مینک و  یمن  تفلاخم 

.85  _ 80 هبوت : کن : - 1
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(1) .تخاس دهاوخن  هابت  زگره  ار  شربمایپ  زین 

یم دای  هب  ار  هیـضق  نآ  هاگره  باطخ ، نب  رمع  اهدعب  .داد  خساپ  ناضرعتم  هب  نوگانوگ ، ییاه  لالدتـسا  مرن و  ینابز  اب  ادخ  ربمایپ 
: تفگ یم  دروخ و  یم  سوسفا  دروآ ،

ترـضح يربمایپ  رد  نم  ایوگ  زور  نآ  رد  .مدوب  هدرکن  کش  زگره  زور ، نآ  ات  مدوب  هدش  ناملـسم  هک  یتقو  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب 
(2) .مدش دیدرت  راچد 

نانمشد اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هطبار  مراهچ : لصف 

هراشا

نانمشد اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هطبار  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

نایوج گنج  اب  راتفر  . 1

ناریسا اب  راتفر  . 2

مادعا . 3

نایوج گنج  اب  راتفر  . 1

هراشا

نایوج گنج  اب  راتفر  . 1

داجیا يارب  یتصرف  ره  زا  زین  مالسا  ربمایپ  .نانآ  نتـسسگ  مه  زا  يارب  هن  دنا ، هدمآ  مدرم  نتـسویپ  مه  هب  يارب  ینامـسآ ، ياه  نییآ 
تمحر ربمایپ  .تسا  ناشیا  یتسود  مدرم  هاوگ  نیرتهب  ترضح ، نآ  رادرک  راتفگ و  .تسج  یم  هرهب  نانمشد  ناتـسود و  نایم  سنُا 

: دیامرف یم 

(3) .درکن شرافس  نم  هب  مدرم ، اب  ینمشد  زا  يرود  هزادنا  هب  زیچ  چیه  هرابرد  لیئربج 

 . ص607 ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
 . ص607 ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  ص205 ؛ ج2 ، بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  - 2
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، نیاربانب .دز  یم  ریشمش  قح  یپ  زا  دوب و  قح  هدنب  اریز  درک ؛ یمن  شومارف  ار  کین  قالخا  ادخ ، نانمشد  اب  دربن  هنحـص  رد  ربمایپ 
گنج دـننام  شراتفر  یلو  دـیرغ ، یم  ریـش  ناسب  دربن ، نادـیم  رد  .درک  یمن  اهر  ار  شیوخ  یهلا  يوخ  قلخ و  یطیارـش ، چـیه  رد 

.دوبن تیلهاج  هرود  نایوج 

هک تسا  هدمآ  يرایـسب  ياه  شرازگ  رد  .دندش  یم  ترـضح  نآ  ینآرق  يوخ  هتفیـش  یلو  دـندیگنج ، یم  ادـخ  ربمایپ  اب  نانمـشد 
.دراد ییوکین  قالخا  ناشیا  دندرک  یم  فارتعا  ربمایپ ، نانمشد  نیرتدب 

لهجوـبا اـب  ردـب  گـنج  ناـیرج  رد  مالـسا ) نانمـشد  زا  یکی   ) قیرـش نب  سنخا  دـنا : هتفگ  .تسا  ناـشیا  تقادـص  رد  لوا  هنوـمن 
وگب نم  هب  .دونشب  ار  ام  نخس  ات  تسین  یسک  وت  نم و  زا  ریغ  اجنیا  رد  تفگ : وا  هب  درک و  تاقالم  ربمایپ ) نمشد  نیرت  تخـسرس  )

.تسا هتفگن  غورد  زگره  تسوگ و  تسار  دمحم  ادخ ، هب  دـنگوس  تفگ : لهجوبا  وگغورد ؟ ای  تسوگ  تسار  دـمحم  ایآ  منادـب 
یم مهتم  غورد  هب  ار  وا  دـنک ، يربماـیپ  ياـعدا  دـمحم  هکنآ  زا  شیپ  امـش  اـیآ  دیـسرپ : نایفـسوبا  زا  مور ) رـصیق   ) لـقره نـینچمه 

(1) .هن تفگ : نایفسوبا  دیدرک ؟

یم یناپوچ  ار  ربیخ  نایدوهی  نادنفسوگ  ملسا ، مان  هب  تسوپ  هایس  یبرع  دنیوگ  .تسا  ترـضح  نآ  يراد  تناما  هرابرد  مود  هنومن 
.دیورگ مالسا  هب  دش و  ترضح  نآ  مارم  مالک و  هتفیش  یتدم ، كدنا  زا  سپ  .دش  انـشآ  ادخ  ربمایپ  اب  ربیخ ، گنج  يانثا  رد  .درک 

تناما نم  دزن  نادنفسوگ  نیا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  .دنک  هچ  نایدوهی  نادنفسوگ  اب  هک  دوب  هدنام  رما  نیا  رد  وا 

ص179. رصبلا ، لحک  - 1
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ار وت  تناما  دنوادخ  .نک  باترپ  اهنآ  يوس  هب  گیر  یکدنا  وش و  نومنهر  ربیخ  هعلق  يوس  هب  ار  نادنفسوگ  دومرف : ربمایپ  .دنتـسه 
(1) .درک دهاوخ  ادا 

گنج نانمـشد و  اب  ادخ  ربمایپ  دـنویپ  یگنوگچ  اب  میـشوک  یم  میدـش ، انـشآ  ناشیا  فارتعا  یتح  نانمـشد و  ِشرگن  اب  هک  نونکا 
.میوش انشآ  رازراک  نادیم  رد  نایوج 

مالسا هب  توعد  فلا )

مالسا هب  توعد  فلا )

یلو تسا ، نارفاـک  يارب  یتـجح  مالـسا ، .دـننک  ماـمت  وا  رب  ار  تجح  دـیاب  ناناملـسم  دـگنجب ، دـهاوخب  نمـشد  یلیلد ، ره  هب  رگا 
ینس هعیش و  یهقف  ياه  باتک  رد  .دنربب  حالـس  هب  تسد  مالـسا ، نیبم  نید  یفرعم  زا  شیپ  ای  دننک  زاغآ  ار  گنج  دیابن  ناناملـسم 
ُباب  » هعیـشلا لئاسو  رد  داهجلا  باتک  مهد  باب  ناونع  هنومن ، يارب  .تسا  بجاو  گنج  زا  شیپ  مالـسا ، هب  توعد  هک  تسا  هدـمآ 

« ِلاتِْقلا َْلبَق  ِهَوْعَّدـلا  ِیف  َءاج  اـم  ُباـب  ، » يذـمرت ننـس  ریـسلا  باـتک  لوا  باـب  تسا و   (2)« ِلاتِْقلا َلـْبَق  ِمالْـسْإلا  َیلِإ  ِءاعُّدـلا  ِبوُجُو 
(3) .تسا

نیرت مهم  هراومه  ار  تیاده  تشاد و  رظن  یتدیقع  یگنهرف _  راک  هب  ترـضح  نآ  .تسا  يوبن  هریـس  زا  هتفرگرب  یهقف  ياوتف  نیا 
: دراد دوجو  ناشیا  یماظن  ياه  همان  نییآ  همه  رد  مالسا ، هب  توعد  .تسناد  یم  گنج  فده 

ناشتوعد قح  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیهد و  تصرف  اهنآ  هب  دینک و  ارادم  مدرم  اب 

، ریبکریما تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت : بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  يریون ، دمحا  نیدلا  باهش  - 1
صص 232 و 233. ج2 ، چ1 ، ، 1365

چ2، ق ، 1414 ه . _ مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، هعیرشلا ، لیصحت  یلا  هعیـشلا  لئاسو  یلماع ، رح  نب  نسح  نب  دمحم  - 2
باب 10. ص42 ، ج15 ،

ج3، چ2 ، ق ، ه . _  1403 رکفلاراد ، توریب ، نامثع ، دـمحم  نامحرلادـبع  قیقحت : يذـمرت ، ننـس  يذـمرت ، یـسیع  نب  دـمحم  - 3
باب 1. ص52 ،
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نانز ات  مراد  رت  شوخ  دیروآ ، نم  دزن  ناملسم  نیشنرداچ ، نیـشنرهش و  زا  ار  نیمز  يور  نامدرم  رگا  اریز  دیزاتم ؛ ناشیا  رب  دینک ،
(1) .دیشکب ار  ناشنادرم  دیروآ و  نم  دزن  ریسا )  ) ار ناشنادنزرف  و 

: تسا هدومرف  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یم هاگ  نآ  درک و  یم  توعد  يراکزیهرپ  هب  ار  شنارای  هدـنامرف و  تسخن ، داتـسرف ، یم  يدربن  ای  هّیرـس  هب  ار  یهورگ  ربماـیپ  رگا 
هماقا نشور  لیالد  نانآ  رب  هکنآ  رگم  دیگنجن ، یهورگ  چیه  اب  .دینک  دربن  ادخربمایپ  نییآ  هار  رد  ادـخ و  يارب  ادـخ ، مان  هب  دومرف :

(2) .دینک توعد  ...و  توبن  دیحوت و  هب  ار  نانآ  هدرک و 

یم دروخرب  طایتحا  اب  زین  مجاهم  نانمـشد  اب  یتح  هک  تسا  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  دوب ، عافد  يارب  ربمایپ  ياـهدربن  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
.دنشاب هتشاد  ندش  تیاده  تصرف  دراد ، دوجو  هدازآ  ياه  ناسنا  نانآ  نایم  رد  رگا  هک  دش 

: دومرف وا  هب  درک ، نمی  هناور  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپس  ادخ ، ربمایپ  هک  یماگنه 

ِْهیَلَع ْتَعَلَط  اّمِم  ََکل  ٌْریَخ  ًالُجَر  َْکیَدَی  یلَع  َّلَجَوَّزَع    ُ هّللا َيِدـْهَی  ْنََأل    ِ هّللا ُْمیا  َو  مالْـسِْإلا : َیلِإ  ُهوُعْدـَت  یّتَح  ادَـحَأ  َّنَِلتاُقت  ُِّیلَع ال  ای 
(3) .َْتبَرَغ ُسْمَّشلا َو 

وت تسد  هب  رفن  کـی  هکنیا  نیقی  هب  دـنگوس ، ادـخ  هب  .ینک  توـعد  مالـسا  هب  ار  وا  هکنیا  اـت  نـکن  گـنج  سک  چـیه  اـب  یلع ! يا 
.دنک یم  بورغ  عولط و  نآ  رب  دیشروخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  دوش ، تیاده 

نارای زا  یکی  هب  قلطصم ، ینب  گنج  رد  نینچمه  .دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ربیخ  گنج  هناتسآ  رد  ربمایپ  ار  نخـس  نیا  دننام 
ییادص اب  هک  دومرف  شیوخ 

ح3478. ص1064 ، ج2 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص369. ج1 ، مالسالا ، مئاعد  - 2

ح1. ص42 ، ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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.تسا ناما  رد  امش  ییاراد  ناج و  دییوگب ،   ُ هّللا َّالِإ  َهلِإ  رگا ال  هک  نک  مالعا  نایدوهی  هب  اسر 

، دـنتفرگ ار  وا  توعد  ولج  يزادـناریت  هلمح و  اـب  دـندوب و  هدـمآ  هوتـس  هب  ربماـیپ  ياـه  غیلبت  زا  نانمـشد  هک  دراوـم  زا  يرایـسب  رد 
نالفاغ و تیاده  يارب  هظحل  نیرخآ  ات  ادخ  ربمایپ  تشذگ ، هچنآ  هیاپ  رب  .درک  زاغآ  ار  گنج  مامت و  ناشیا  رب  ار  تجح  ترضح ،
رد ریخأت  زا  ماما  نارای  یتقو  .دش  ارجا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  گنج  رد  شور  نیا  اهدعب  .دیشوک  یم  نمشد  هاپـس  نالهاج 

: دومرف دندرک ، هوکِش  نیفص  گنج 

تیاده نم  ببس  هب  دندنویپب و  نم  هب  یهورگ  متشاد  دیما  هکنیا  يارب  رگم  متخادنین ، ریخأت  هب  ار  گنج  زور  کی  دنگوس ، ادخ  هب 
(1) .مشکب دنهارمگ ، هک  یلاح  رد  ار  نانآ  ات  مراد  رت  شوخ  ار  نیا  دنمارایب ؛ نم  وترپ  رد  دنوش و 

ِنانامیپ مه  اب  یهاگ  دندرک و  یم  هلمح  هنیدم  هب  قدنخ  دحا و  گنج  دـننام  نانمـشد  هاگ  .دوب  عافد  يارب  ربمایپ ، ياه  گنج  همه 
.دندناسر یم  تداهش  هب  ار  یمالسا  ناغّلبم  ای  دندیگنج  یم  ربمایپ  ناملسم 

هلحرم رد  .درک  یم  توعد  یمالـسا  ياه  هزومآ  توبن و  دـیحوت ، هب  ار  نانآ  تسخن ، هلحرم  رد  ناناملـسم  اب  ربماـیپ  دراوم ، نیا  رد 
تسدرود ياهرهش  رد  هک  یناناملسم  هزات  دننام  دنتـشاد ، یلماک  قوقح  ینید ، ناردارب  ناونع  هب  دنتفریذپ ، یم  ار  مالـسا  رگا  مود ،

، دوب راوشد  رفـس  نیا  رگا  دـنیایب و  هنیدـم  یکیدزن  هب  لاملا ، تیب  هب  ناسآ  یبای  تسد  يارب  دـش  یم  هتـساوخ  نانآ  زا  سپ  .دـندوب 
امش ییاضق  ماکحا  : » داتسرف یم  نانآ  يارب  ار  مایپ  نیا  تموکح 

ح3479. ص1065 ، ج3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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«. دیتسه مورحم  یگنج  ياه  تیمنغ  یف ء و  زا  یلو  تسا ، ربارب  ناناملسم  رگید  اب 

ناهدـنامرف هب  ربمایپ  دـندش ، یم  نامیـشپ  شیوخ  هنامـصخ  راتفر  اـی  مجاـهت  زا  یلو  دـنتفریذپ ، یمن  ار  مالـسا  رگا  موس ، هلحرم  رد 
یم همادا  ناـش  یگدـنز  هب  هدوسآ  ناـنآ  تروص ، نیا  رد  .دـنریگب  تاـیلام  یگدـنهانپ ، لـیلد  هب  ناـشیا  زا  داد  یم  روتـسد  شیوخ 

.دنداد

ربارب رد  هناعطاق  ربمایپ  دـش و  یم  دروخرب  دـندوبن ، دـنب  ياپ  يوبن  ياهداشرا  زا  مادـک  چـیه  هب  هک  ینانمـشد  اب  مراـهچ ، هلحرم  رد 
(1) .درک یم  يریگولج  هناعاجش  نانآ  ياهزواجت  زا  داتسیا و  یم  ینانمشد  نینچ 

گنج زاغآ  زا  زیهرپ  ب )

گنج زاغآ  زا  زیهرپ  ب )

رب .تسا  یبلط  گنج  زا  زیهرپ  يوبن ، هریـس  .دندش  یم  ور  هبور  ربمایپ  داشرا  اب  دـندمآ ، یم  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  هک  ینانمـشد 
یطیارـش هک  دوب  نیا  تسخن  لیلد  تشاد : لیلد  ود  شور ، نیا  .درکن  زاغآ  ار  گنج  ربمایپ  يدربن  چیه  رد  یخیرات ، ياهدنـس  هیاپ 

.دشاب هدرک  تجح  مامتا  نانمشد  اب  ربمایپ  هکنیا  مود  .دروآ  نامیا  مالسا  هب  تساوخ ، یسک  رگا  هک  دیآ  دیدپ 

: دومرف یم  دوخ  نایهاپس  هب  نمشد ، اب  گنج  زا  شیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يوریپ  اب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

راکیپ هب  تسد  ات  ناشندرک  اهر  تسامـش و  اب  تجح  ار _  ادـخ  ساپـس  هک _  ارچ  دـنزای ؛ تسد  گنج  هب  رگم  دـیگنجم ، نانآ  اـب 
امش يارب  رگید  یتجح  دنیاشگ ،

، لئاسولا كردتـسم  کن : .دنا  هدرک  نایب  ینـس  هعیـش و  ار  تیاور  نیا  .تسا  دـنلب  یتیاور  زا  هتفرگرب  هدـش ، هتفگ  هلحرم  راهچ  - 1
ح1. ص31 ، ج11 ،
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(1) .تساهنآ رب 

امـش دـندرک ، هلمح  نانمـشد  رگا  مهد و  هزاـجا  نم  اـت  دـنکن  زاـغآ  ار  گـنج  یـسک  هک  دوـب  هداد  ناـمرف  ردـب  گـنج  رد  ربماـیپ  »
(2) «. دش ماجنا  رافک  يوس  زا  تسخن  هلمح ، گنج ، نیا  رد  .دننک  نات  هرصاحم  هکنآ  رگم  دیشکن ، ریشمش  یلو  دینک ، ناشنارابریت 

رشب قوقح  تیاعر  ج )

هراشا

رشب قوقح  تیاعر  ج )

اه لصف  ریز 

ندرک هلثُم  هجنکش و  تیعونمم  کی _ 

هنابش هلمح  تیعونمم  ود _ 

یعمج راتشک  حالس  زا  هدافتسا  تیعونمم  هس _ 

نانز ناکدوک و  تینوصم  راهچ _ 

ناهانگ یب  تینوصم  جنپ _ 

ناریفس تینوصم  شش _ 

ناملاع نادباع و  تینوصم  تفه _ 

ییوگازسان تراسج و  تیعونمم  تشه _ 

نایرارف نتشک  تیعونمم  هن _ 

ندرک هلثُم  هجنکش و  تیعونمم  کی _ 

ندرک هلثُم  هجنکش و  تیعونمم  کی _ 

یم هعطق  هعطق  ار  ناریـسا  ياه  ندب  نانمـشد و  دـسج  نانآ  .دوب  موسرم  ناریـسا  ناگدـش و  هتـشک  ندرک  هلثُم  تیلهاج ، نارود  رد 
دوس هدرب  ناونع  هب  ناریسا  زا  دنداد  یم  حیجرت  رتشیب  اهنآ  هتبلا   (3) .دندرپس یم  ناج  كاندرد  ياه  هجنکش  رثا  رب  ناریسا  دندرک و 
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.دنیوج

.دوب نانآ  وزج  ادهشلا  دیـس  هزمح  هک  دندرک  هلثم  ار  ناملـسم  ناگتـشک  دش ، زوریپ  ناناملـسم  رب  رافک  هاپـس  یتقو  دحا ، گنج  رد 
مدادن روتـسد  نم  هک  تفگ  وا  هتبلا  .داد  ربخ  ار  ناناملـسم  ندش  هلثم  هکم ، هب  تشگزاب  ماگنه  رافک _  هاپـس  هدـنامرف  نایفـسوبا _ 

(4) .متسین یضاران  مه  راک  نیا  زا  یلو  دننک ، هلثم 

همان 14. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 15. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2
ص446. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 3

ص27. ج4 ، يراخب ، حیحص  - 4
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ص:126

نانمشد ياه  هزانج  دادن  روتسد  هاگ  چیه  ناشیا  یلو  دندش ، تحاران  ناشیا  نارای  ربمایپ و  دحا ، گنج  هدش  هلثم  نادیهـش  ندید  اب 
.دادن يروتسد  نینچ  یگنج  چیه  رد  یلو  تشاد ، ار  راک  نیا  قح  برعلا  هریزج  نیناوق  اب  ربارب  ترضح  نآ  .دننک  هلثم  ار 

هیلع یلع  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتـشگزاب ، ناشراید  هب  ناکرـشم  درک و  شکورف  دحا  گنج  شتآ  هکنآ  زا  سپ 
ار ربخ  نیا  دورب و  ربمایپ  يوس  هب  هکنیا  زا  یلو  تفای ، ار  هزمح  هدش  هلثم  رکیپ  یلع  .نک » ادـیپ  ار  هزمح )  ) تیومع : » دومرف مالـسلا 
هب دـیدرگ و  رثأتم  هزمح  ندـش  هلثم  زا  دـش و  رـضاح  هزمح  نیلاب  رـس  رب  دوخ  ربمایپ  یتاـظحل ، زا  سپ  .تشاد  تهارک  دـنک ، ناـیب 

هزاجا نم  هب  دنوادخ  رگا  ما و  هدشن  نیگمشخ  ناکم  نیا  دننامه  یناکم  چیه  رد  دنگوس ، ادخ  هب  : » دومرف هاگ  نآ  .تسیرگ  تدش 
: تفگ دش و  لزان  لیئربج  یتدم  زا  سپ  درک .» مهاوخ  هلثم  ار  شیرق  ناکرشم  زا  هزانج  داتفه  دهد ،

.ِْربْصا َنیِرباّصِلل َو  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  ِِهب َو  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو 

نآ هتبلا  دـینک ، ربص  رگا  دـیناسر و  تبوقع  هب  ار ] زواجتم  ، ] دـیا هتفرگ  رارق  تبوقع  دروم  هک  هنوگ  ناـمه  دـیدرک ، تبوقع  رگا  و 
126 و 127) لحن :  ) .نک ربص  تسا و  رتهب  نایابیکش  يارب 

(1) «. منک یم  ربص  نیاربانب ، : » دومرف مه  ربمایپ 

تسناد و یم  هتسباو  راگدرورپ  هزاجا  هب  ار  نانمشد  ندرک  هلثم  درک و  یمن  شومارف  ار  ادخ  طیارش ، نیرت  تخـس  رد  ترـضح  نآ 
شورس هک  یماگنه 

ص62. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
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.درک هشیپ  ربص  ربمایپ  درمش ، رتارف  ار  ربص  یلو  تسناد ، ناناملسم  قح  صاصق و  یعون  ار  نارفاک  ندرک  هلثم  ینامحر ،

: دومرف یم  شرافس  ناناملسم  هب  هراومه  اه ، هوزغ  رد  روضح  اه و  هّیرس  ماگنه  ترضح 

(1) .اُولِّثَُمت اوُّلُغَت و ال  اوُرِدْغَتال َو ال  اوُزْغُأ َو 

.دینکن هلثم  زین  ار  یسک  دینکن و  يور  هدایز  .دیگنجن  نمشد  اب  هنادرم  ناوجان 

.دنا هدرک  نایب  ار ، ترابع  نیا   (4) هَدیَُرب (3) و  يرعشا یسوموبا  مالسلا (2) ، هیلع  یلع  ماما  دننام  زین  ربمایپ  نارای  زا  يرایسب 

هنابش هلمح  تیعونمم  ود _ 

هنابش هلمح  تیعونمم  ود _ 

رد .دنشاب  رادروخرب  حالـس  هب  یـسر  تسد  رد  ربارب  ناوت  زا  هاپـس  ود  ره  هک  دریگ  یم  لکـش  یماگنه  هنادرم  ناوج  ربارب و  گنج 
هب ریگ و  لفاغ  ار  نمـشد  یهورگ  رگا  نیاربانب ، .دوب  نامز  دنمزاین  یگنج ، یگدامآ  یماظن و  شیارآ  کی  يارب  هاپـس  ربمایپ ، هرود 

نیا اب  تدـش  هب  ربمایپ  یلو  دوب ، موسرم  يراـک  نینچ  تیلهاـج ، هرود  گـنهرف  رد  .تسا  هدرک  متـس  نمـشد  هب  دـنک ، هلمح  ناـنآ 
.درک هزرابم  هنادرم  ناوجان  تکرح 

هاگ یلو  دش ، یم  زاغآ  حبص  يادتبا  رد  اهدربن  ًالومعم  تیلهاج ، رصع  رد 

.تشاد یم  رذحرب  هنادرم  ناوجان  ياهدربن  زا  ار  ناناملـسم  ادخ  ربمایپ  .تسا  هنادرم  ناوجان  هناریگ و  لفاغ  دربن  يانعم  هب  ردغ ، - 1
زیاج یمود  یلو  تسین ، زیاج  اه  گنج  رد  یلّوا  هک  تسا  توافتم  بیرف )  ) هعدـخ اـب  يدرم  ناوجاـن  ردـغ  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 

.تسا
ح1. ص39 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ج4، چ1 ، ق ، 1417 ه . _ هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، رداقلادبع ، یفطصم  قیقحت : دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  یلع  نب  دمحا  - 3
ص296.

ح2858. ص953 ، ج2 ، رکفلاراد ، یقابلادبع ، داؤف  دمحم  قیقحت : هجام ، نبا  ننس  ینیوزق ، دیزی  نب  دمحم  - 4
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ص:128

مان اب  نآ  زا  دـنتفگ و  یم  یناهگان  تراغ  ار  موجه  نیا  .دـندرک  یم  هلمح  يا  هلیبق  هب  هناریگ  لفاغ  هنابـش و  هلیبق ، کی  تراغ  يارب 
(1) .دندرک یم  دای  تایبلا » »

تشاد رارصا  هتکن  نیا  رب  ترـضح  دوب ، نیـشیپ  ياهدربن  نانمـشد و  موجه  هب  خساپ  رد  ربمایپ  ياه  گنج  هشیمه  هکنیا  هب  هجوت  اب 
تـسد زا  ار  دوخ  زا  عافد  ناوت  نمـشد  هک  دوب  ییاه  هلمح  يرَدَغ ، ياه  موجه  زا  ناشیا  دارم  .دشاب  هناریگ  لفاغ  دیابن  اه  هلمح  هک 
هنادرم ناوج  يدربن  ات  دنـشاب  هاگآ  گنج  زا  دـیاب  دربن  يوس  ود  راگزور ، نآ  ياه  گنج  هویـش  گنهرف و  هب  هجوت  اب  .دـشاب  هداد 

هنابـش ياه  هلمح  هنومن ، يارب  .دمآ  یم  رامـش  هب  ردغ » ، » دـنرادن یماظن  رازبا  هک  یهورگ  ندرک  ریگ  لفاغ  ور ، نیازا  .دریگ  لکش 
زا هلمج  نیا  ترـضح ، نآ  ياهدربن  زا  يرایـسب  رد  .تفر  یم  رامـش  هب  هنادرم  ناوجان  یموجه  دوبن ، دربن  راـظتنا  رد  هک  يا  هلیبق  هب 

(2) «. دیگنجن نانمشد  اب  هنادرم  ناوجان  اوُرِدْغَت ؛ اوُزُْغا َو ال  : » دومرف یم  هک  دش  هدینش  ناشیا 

رب هنابـش  هاگ  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  : » تسا هدومرف  نینچ  مالـسا  ردـص  ياه  گنج  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) «. دربن شروی  نمشد 

، کلام نب  سنا  .دیسر  ربیخ  هب  بش  زور ، نیدنچ  تشذگ  زا  سپ  مالسا  هاپس  .تشاد  هلـصاف  رتمولیک  تسیود  هنیدم  اب  ربیخ  هقطنم 
: دیوگ یم  نینچ  بش  نآ  هرابرد  ادخ ، ربمایپ  مداخ 

بش یموق  اب  دربن  يارب  رگا  هک  دوب  هنوگ  نیا  ترضح  نآ  هریس  .دوب  هدیسر  ارف  بش  هک  دیـسر  ربیخ  هقطنم  هب  یماگنه  ادخ  ربمایپ 
ربص دندیسر ، یم  ماگنه 

ص420. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 1
ص 123. ج 1 ، ریغصلا ، مجعملا  یناربطلا ، - 2

ح3. ص28 ، ج5 ، یفاک ، - 3
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( صوصخم ياه  لیبنز  گنلک و  لیب و   ) يزرواشک لیاسو  اب  راک  يارب  نایدوهی  دـش ، حبـص  یتقو  .دـسر  ارف  حبـص  اـت  دـندرک  یم 
.تسا دمحم  رکشل  مسق ، ادخ  هب  دنتفگ : نایدوهی  .دندندش  ور  هبور  مالسا  رکـشل  اب  ناهگان  هک  دندش  جراخ  ناشیاه  هناخ  زا  دوخ 

(1) «. دش بارخ  ربیخ  ُرَْبیَخ ؛ َْتبِرُخ  ُرَبْکَأ    ُ هّللَأ : » دومرف مه  ادخ  ربمایپ  .درک  افو  دوخ  فرح  هب  دمحم 

سنا هک  ییارجام  رد  .دشابن  هاگآ  مالسا  هاپس  تکرح  زا  نمشد  اساسا  هک  دوب  فلاخم  گنج  رد  يریگ  لفاغ  اب  یتروص  رد  ربمایپ 
ماجنا يارب  دنتـساوخ  یم  نانآ  اریز  تسا ؛ راکـشآ  مالـسا  هاپـس  تکرح  زا  نایدوهی  یهاـگآان  ینـشور ، هب  هدرک ، ناـیب  کـلام  نب 

رد رگا  .دندش  ور  هبور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هاپس  اب  هاگان  هک  دنوش  جراخ  ناشیاه  هناخ  زا  شیوخ  هنازور  ياهراک 
هراب نیا  رد  ادخ  ربمایپ  .تسا  زیاج  مالسا  هاگن  زا  ددنب ، راک  هب  بیرف  شیوخ  حلسم  نمشد  دض  رب  ناملسم  يوج  گنج  دربن ، نتم 

(2) «. تسا گنرین  گنج ، ٌهَعْدُخ ؛ ُبْرَْحلَأ  : » تسا هدومرف  نینچ 

دربن نایاپ  رد  .تفرگرد  یتخـس  گنج  برع _  رادمان  نامرهق  دودبع _  نب  ورمع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نایم  بازحا  گنج  رد 
: تفگ نینچ  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ود ، نیا  نایم  نت  هب  نت 

کمک تدوخ  اـب  یبرع ، راوسهـش  هک  وت  ما و  هدـمآ  وت  اـب  نت  هب  نت  گـنج  هب  نم  هک  تسین  سب  نیمه  وت ) یلدزب  رد  ! ) ورمع يا 
؟ يا هدروآ 

زا هک  دروآ  دراو  وا  ياپ  قاس  ود  رب  يا  هبرـض  نانچ  گنرد  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـنک  هاگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  هک  تشگرب  ورمع 
درگ دندش و  ادج  شرکیپ 

ح1550. ص121 ، ج4 ، يذمرت ، ننس  - 1
ح 3 و 4. ص134 ، ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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یم نوخ  زین  شریـشمش  زا  تخیر و  یم  شقرف  زا  نوخ  ورمع  تبرـض  رثا  رب  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  .تساخرب  اوه  هب  يرابغ  و 
: درک ضرع  يداد ؟ شبیرف  یلع ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تشگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دیکچ ،

(1) «. تسا گنرین  گنج ، ادخ ! لوسر  يا  يرآ ، »

، لیلد نیمه  هب  .دوب  فلاخم  دشاب ، ربخ  یب  مالـسا  هاپـس  روضح  زا  نمـشد  هک  انعم  نیا  هب  هنادرم  ناوجان  ياه  گنج  اب  ادـخ  ربمایپ 
نانمشد هناخ  هناتسآ  هب  بش  ماگنه  هکم ، ربیخ و  حتف  رد  ترضح  .دیگنج  یمن  نمشد  اب  هنابـش  هاگ  چیه  تیلهاج ، هویـش  فالخرب 

.دیگنجن نانآ  اب  یلو  دیسر ،

یعمج راتشک  حالس  زا  هدافتسا  تیعونمم  هس _ 

یعمج راتشک  حالس  زا  هدافتسا  تیعونمم  هس _ 

ماما .دشاب  اور  یلکـش  ره  هب  نتـشک  تسین  رارق  یمالـسا ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  یلو  تسا ، یعیبط  لباقم  فرط  نتـشک  گنج ، رد 
: دنک یم  لقن  نینچ  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

.َنیِکِرْشُملا ِدِالب  ِیف  َّمَسلا  َیِْقُلی  ْنَأ  یَهَن  َِّیبَّنلا  َّنِإ 

.دومرف یهن  ناکرشم  ياهرهش  رد  مس  نتخیر  زا  ادخ  ربمایپ 

.تفای ناوت  یم   (3) ماکحالا بیذهت  (2) و  یفاک دننام  یعیش ، ربتعم  ياه  باتک  رد  ار  ربمایپ  هناتسود  ناسنا  نخس  نیا 

نانز ناکدوک و  تینوصم  راهچ _ 

نانز ناکدوک و  تینوصم  راهچ _ 

ناکدوک و نانز ، هشیمه  دهد ، یم  خر  اه  هلیبق  اهرهش و  رد  هک  ییاه  گنج  رد 

ص227. ج20 ، راونالاراحب ، ح3507 ؛ ص1073 ، ج3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ح2. ص28 ، ج5 ، یفاک ، - 2

چ4، ، 1365 هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یناسارخ ، يوسوم  نسح  دیـس  همجرت : ماکحالا ، بیذهت  یـسوط ، نسح  نب  دـمحم  - 3
ص143. ج6 ،
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یلو دنیآ ، رامش  هب  نمشد  يداقتعا ، رظن  زا  دنـشاب و  دنـسرخان  ناناملـسم  زا  دیاش  هورگ ، نیا  .دنتـسه  ور  هبور  رطخ  اب  ناوتان  دارفا 
دارفا نیا  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  اهنت  نانآ  اب  يریگرد  .دوشن  ریگرد  نانآ  اب  ناملـسم  هدـنمزر  دـنک  یم  مکح  یمالـسا  قـالخا 

هک ییاج  ات  : » تسا هدومرف  ربمایپ  زین  تروص  نیا  رد  .دنشکب  ار  یناملسم  دنهاوخب  دنریگ و  تسد  هب  حالس  ناناملسم ، نتشک  يارب 
(1) «. دینک يراددوخ  نانآ  نتشک  زا  دوش ، یم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم دناشن و  یم  دوخ  ربارب  رد  دناوخ و  یم  ارف  ار  اهنآ  دراد ، لیسگ  ار  یهاپس  تساوخ  یم  هاگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ندرک هلثُم  هب  تسد  .دینکن  تنایخ  میانغ  رد  .دیوش  راپـس  هر  ادخ  ربمایپ  نییآ  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  يرای  اب  ادخ و  مان  هب  دومرف :

(2) .دیوش راچان  رگم  دینکم ، عطق  ار  یتخرد  دیشکن و  ار  نز  كدوک و  توترف ، درمریپ  .دیربن  راک  هب  گنرین  .دینزن 

ترـضح نآ  یتسود  ناسنا  دـنلب و  حور  يرادـم ، قح  هدـنهد  ناشن  ناهانپ ، یب  نتـشک  زا  یهن  رب  ینبم  ربمایپ  ناوارف  ياه  شراـفس 
ینز ای  كدوک  هب  تلفغ ، رس  زا  ای  دمع  هب  يراکاطخ  ناملسم  دربن ، نایم  رد  هک  دش  یم  هدید  هاگ  اه ، شرافس  نیا  دوجو  اب  .تسا 

.درک یم  تساوخزاب  ار  ناراکاطخ  دش و  یم  تحاران  تدش  هب  ادخ  ربمایپ  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .درک  یم  هلمح 

: دیوگ یم  ربمایپ  نارای  زا  عیرس ، نب  دوسا 

يرایسب ناناملسم  هک  میدید  .میدرک  تکرح  هکرعم  يوس  هب  ربمایپ  اب  .دش  مبیـصن  اه  گنج  زا  یکی  رد  ادخ  ربمایپ  یهارمه  قیفوت 
دنا و هتشک  ار  ناکرشم  زا 

ح1. ص64 ، ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح3500. ص1071 ، ج3 ، همکحلا ، نازیم  - 2
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.تشاد دوجو  زین  ناکرشم  نادنزرف  زا  رفن  دنچ  هزانج  اه ، هتـشک  داسجا  نایم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هدرک  يور  هدایز  راک  نیا  رد 
دالوا یتح  هدرک و  يور  هدایز  نتـشک  رد  یهورگ  ارچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  .دیـسر  ربماـیپ  هب  ناـیرج  نیا  ربخ 

«. دینکن یشک  لسن  دینکن ، یشک  لسن  دیشاب  هاگآ  دنا ؟ هتشک  ار  نانمشد 

هدوب و ردپ  عبات  دنزرف  نیاربانب ، [ ؟ دنتـسین ناکرـشم  نادنزرف  نادنزرف ، نیا  رگم  ربمایپ ! يا  دیـسرپ : تساخرب و  ناناملـسم  زا  يدرم 
[. دوش يراج  زین  اهنآ  رب  دیاب  ردپ  لتق  مکح 

یترطف اب  دیآ ، یم  ایند  هب  هک  یکدوک  ره  دنتسه ؟ ناکرشم  نیمه  نادنزرف  امـش ، ياه  نیرتهب  هکنیا  هن  رگم  : » داد خساپ  ادخ  ربمایپ 
دننک یم  ینارـصن  يدوهی و  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  ردام  ردـپ و  نیا  دـنک و  راکـشآ  ار  نآ  شنابز  هکنآ  اـت  دوش  یم  دـلوتم  يدـیحوت 

(1) [. تسا رادروخرب  ملاس  یترطف  زا  كدوک  دوخ  يدوخ  هب  هنرگو  ]

دادن هزاجا  ناناملـسم  هب  تسناد و  دنـسپان  ار  راک  نیا  ترـضح  .دش  رادربخ  ینز  ندش  هتـشک  زا  ادخ  ربمایپ  اه ، گنج  زا  یکی  رد 
دوب هدش  جیار  ناناملسم  نایم  رد  یقالخا ، ینوناق  ناونع  هب  ناکدوک  نانز و  ناوتان و  دارفا  نتـشکن   (2) .دنشکب ار  ناکدوک  نانز و 

.دندوب دنب  ياپ  نوناق  نیا  هب  گنج  ماگنه  ناراد  نید  و 

ار يدرف  دربن ، نایم  رد  .دنک  ادا  ار  نآ  قح  ات  دوب  هتفرگ  ار  ریـشمش  وا  .دوب  هناجدوبا  تسد  رد  ادخ  ربمایپ  ریـشمش  دـحا ، گنج  رد 
درک و یم  تکرح  يو  نتشک  دصق  هب  هناجدوبا  .دنک  یم  کیرحت  ناناملسم  دض  رب  ار  ناکرشم  هک  دید 

، توریب دـئاوزلا ، عـمجم  یمثیه ، رکب  یبا  نـب  یلع  ص122 ؛ ج2 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  ص435 ؛ ج3 ، دمحا ، دنـسم  - 1
ص316. ج5 ، ق ، 1402ه .  یبرعلا ، باتکلاراد 

ح1569. ص136 ، ج4 ، يذمرت ، ننس  - 2
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(1) .دنتشکن ار  وا  تسا و  نز  وا  هک  دش  هجوتم  يو  دایرف  يادص  زا  دیسر ، وا  هب  نوچ 

(2) .تسناد یم  دنسپان  ار  غلابان  دارفا  نتشک  یلو  دنشکب ، ار  غلاب  دارفا  دوب  هداد  هزاجا  ناناملسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ناهانگ یب  تینوصم  جنپ _ 

ناهانگ یب  تینوصم  جنپ _ 

تبغر و يور  زا  هاگ  اـهورین  نیا  .دـندنمزاین  یمدرم  ياـهورین  هب  دوخ ، ياـهورین  تیبثت  لـیمکت و  يارب  یماـظن  ياهرکـشل  هشیمه 
کیکفت دیاب  نمشد  نایوج  گنج  نایم  هک  دوب  هتخومآ  ناناملسم  هب  ادخ  ربمایپ  .دنوش  یم  رـضاح  دربن  هنحـص  رد  رابجا  هب  یهاگ 

، دهد یم  هزاجا  یگنج  طیارش  هک  ییاج  ات  تشک و  دیابن  دنا ، هدش  نمشد  هاپس  دراو  تهارک  اب  هک  ار  ینایماظن  زا  هتـسد  نآ  .درک 
و غلاب ) ریغ  نادنزرف   ) نمـشد لسن  دیابن  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دوب  یمازلا  نوناق  نیا  تیاعر 

(3) «. دنوش هتشک  ناریجا 

: دیوگ یم  عیبر  نب  حابر 

رارق هچ  زا  نایرج  : » دیـسرپ ادـخ  ربمایپ  .دـید  يا  هزانج  رـس  رب  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  .مدوب  اـه  گـنج  زا  یکی  رد  ربماـیپ  هارمه 
یب ادخ  ربمایپ  .دیلو  نب  دلاخ  دنتفگ : تسا »؟ هتشک  ار  وا  یسک  هچ  : » دندیسرپ ربمایپ  .تسا  ناکرـشم  زا  ینز  هزانج  دنتفگ : تسا »؟

(4) «. دنوش یمن  هتشک  گنج  رد  ناریجا ، نانز و  هک  وگب  وا  هب  : » دومرف داتسرف و  دلاخ  غارس  ار  يدرف  گنرد 

یقالخا نیناوق  زا  دوب ، هدش  ناملسم  هزات  دیلو  نب  دلاخ  هکنیا  هب  هجوت  اب 

 . ص85 ج2 ، برالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  - 1
ح1. ص42 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ص948. ج2 ، هجام ، نبا  ننس  - 3
ح2696. ص602 ، ج1 ، دوواد ، یبا  ننس  - 4

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 153 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_133_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_133_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_133_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:134

لوتقم شعن  رـس  رب  نیمه ، يارب  .دوب  روآ  بجعت  نارای  يارب  دز ، رـس  وا  زا  ییاـطخ  نینچ  یتقو  ور ، نیازا  .دوب  ربخ  یب  گـنج  رد 
ار وا  رگید  ياهاطخ  ولج  اـت  داتـسرف  دـلاخ  دزن  ار  یـسک  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رگید ، يوس  زا  دـندرک و  یم  ثحب 

.دریگب دربن  ماگنه 

یمن هک  ناگرزب  نادـنم و  تورث  یخرب  یلو  دوب ، یمازلا  گنج  رد  هلیبق  کی  نادرم  تکرـش  تیلهاج ، هرود  یماظن  نیناوق  هیاـپ  رب 
دزم وا  هب  دنداتـسرف و  یم  اه  ههبج  هب  دوخ  ياج  هب  دندیزگ و  یمرب  ریجا  ناونع  هب  ار  رفن  دنچ  دـننک ، تکرـش  گنج  رد  دنتـساوخ 

(1) .تسناد مارح  ار  لوپ  نیا  تفرگ و  ار  راک  نیا  ولج  مالسا  .دنداد  یم 

هاگ ناکرشم ، نایم  رد  ورین  شنیزگ  يرابجا  ماظن  هب  هجوت  اب  .دنـشکن  ار  ناگدنب  ناریجا و  دوب  هداد  نامرف  ناناملـسم  هب  ادخ  ربمایپ 
، برعلا خیرات  یف  لصفملا  باتک  رد  یلع ، داوج  رتکد  .دـندرک  یم  تکرـش  گنج  رد  رابجا  يور  زا  ای  هارکا  اب  ناگدـننک  تکرش 

: دنک یم  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  تیلهاج  هرود  رد  برع  يورین  شنیزگ  ماظن 

؛ گنج هب  نادنم  هقالع  نابلطواد و  . 1

؛ ناگدشرابجا . 2

(2) .ناریجا ناگدنب و  . 3

ناریجا ناگدشرابجا و  نتشک  زا  تسناد و  یم  زیاج  ار  موس  هورگ  زا  یشخب  لوا و  هورگ  اب  گنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
.دومرف یم  یهن 

صص 419 و 420. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 1
ص416. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 2
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: دومرف نینچ  تشادزاب و  هورگ  دنچ  نتشک  زا  ار  ناناملسم  ردب ، گنج  رد  ترضح 

هدوبن گنج  هب  رـضاح  دوخ  نانآ ، دنا و  هدروآ  گنج  هب  رابجا  مازلا و  هب  ار  ناشیا  زا  ریغ  مشاه و  ینب  زا  ینادرم  مدـش  رادربخ  نم 
ار اهنآ  دید ، ار  بلطملادـبع  نب  سابع  مشاه و  نب  ّيِرَتْخَْبلاُوبَأ  سکره  دـشکن و  دـید ، ار  مشاه  ینب  زا  يدرف  یـسک  رگا  سپ  .دـنا 

(1) .درادن تیاضر  دربن  نیا  هب  وا  هک  یلاح  رد  دنا ، هدروآ  گنج  نادیم  هب  رابجالاب  ار  سابع  .دشکن 

رخآ رفن  ود  .دوسا  نب  هَْعمَز  لَفَْون و  نب  رماع  نب  ثراح  ّيِرَتْخَْبلاُوبَأ ، تشادزاب : گنج  نیا  رد  رفن  هس  نتشک  زا  ار  ناناملسم  ربمایپ ، »
لتق هب  ناشیا ، اب  براض  ییانشآان  رطاخ  هب  موس  مود و  رفن  دندش و  هتشک  گنج  رد  رفن  هس  ره  هتبلا  .دندوب  هدمآ  گنج  هب  مازلا  هب 

(2) «. دندیسر

ناریفس تینوصم  شش _ 

ناریفس تینوصم  شش _ 

فرط یب  یجنایم  روضح  اب  ای  هبناجود  هاگ  وگو  تفگ  نیا  .تسا  لوادـتم  يا  هویـش  گنج  نایاپ  يارب  وگو  تفگ  ام ، راگزور  رد 
ناگداتـسرف هک  تسا  هدرک  تبث  ار  ییاهدروم  خیرات ، یلو  دنراد ، تینوصم  هدننک  هرکاذـم  ياه  هورگ  ور ، نیازا  .دریگ  یم  لکش 

.دنا هدش  ریسا  ای  هتشک  لباقم ، فرط  هلیسو  هب  فرط  کی 

اریز دش ؛ یم  تیاعر  اه  گنج  همه  رد  ربمایپ  ياهدربن  مهم  يداینب و  نیناوق  زا  یکی  ناونع  هب  نمشد ، ناناسر  مایپ  تینوصم  نوناق 
: دومرف ادخ  ربمایپ 

ص 304. ج19 ، راونالاراحب ، - 1
صص 60 و 61. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2
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(1) «. دنوش یمن  هتشک  اه  ناگورگ  ناگداتسرف و  »

ندناسر هرکاذم و  يارب  هکم ، ناگرزب  زا  نت  هس  ورمع ، نب  لیهُـس  دوعـسم و  نب  هورُع  ءاقْرَو ، ْنب  ْلیَدـُب  هیبیدـح ، هوزغ  يارجام  رد 
هورع .دندرک  وگو  تفگ  رادید و  ناناملـسم  ادخ و  ربمایپ  اب  لماک  تینما  وترپ  رد  دـندمآ و  ناشیا  دزن  ربمایپ ، هب  شیرق  نارـس  مایپ 

هب ربمایپ  نارای  هناقشاع  تدارا  يوبن و  هنامیرک  قالخا  هتفیش  نانچ  رادید  نیا  رد  دوب ، فئاط  لها  ناگرزب  زا  هک  یفقث  دوعـسم  نب 
ادخ هب  ما و  هدرک  تاقالم  ناشیاه  خاک  رد  ار  یـشاجن  مور و  رـصیق  ناریا ، هاشداپ  نم  : » تفگ تشگزاب  ماگنه  هک  دوب  هدش  ناشیا 

(2) «. مدیدن شنارای  نایم  رد  دمحم  تیبوبحم  نوچمه  شخاک ، رد  ار  یهاشداپ  چیه  دنگوس ،

ناشن شرازگ ، نیا  هعلاطم  .دیوگ  یم  نخس  بانج  نآ  اب  ربمایپ  نارای  دروخرب  هویش  زا  شیوخ  شرازگ  همادا  رد  دوعـسم ، نب  هورع 
.تسا ناناملسم  نایم  رد  هورع  یتحار  يدازآ و  هدنهد 

خاّمَش مان  هب  يدرف  نانآ  .دندش  میلـست  ندرک  یتشآ  وگو و  تفگ  يارب  نایدوهی  زور ، هدراهچ  زا  سپ  ربیخ ، هرـصاحم  يارجام  رد 
: دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  يدقاو  .دنداتسرف  ربمایپ  روضح  هب  یگدنیامن  هب  ار 

ار وا  ناناملـسم  دـمآ ، دورف  خاّمَـش  نوچ  .منک  هرکاذـم  امـش  اب  میایب و  نوریب  مهاوخ  یم  تفگ : ربمایپ  هب  دـمآ و  راـصح  يـالاب  وا 
یمایپ يدوهی _  ناگدرکرـس  زا  هنانِک _  فرط  زا  هک  دـناسر  ترـضح  نآ  عـالطا  هب  خاّمَـش  .دـندروآ  ربماـیپ  روضح  هب  دـنتفرگ و 

هنانِک درک و  تبحم  وا  هب  ربمایپ  .تسا  هدروآ 

ح2. ص117 ، ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص180. ج3 ، يراخب ، حیحص  - 2
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(1) .دش هتسب  مزال  ياه  نامیپ  دندرک و  حلص  دمآ و  نایدوهی  زا  دنچ  ینت  هارمه 

نانمشد هاگ  هنالهاج ، مسر  نیمه  هیاپ  رب  .دوب  موسرم  برع ، ياه  هفیاط  اه و  هلیبق  نایم  رد  ناسر  ماغیپ  نتشک  هک  تسا  نیا  بلاج 
، تسخن هیبیدـح ، حلـص  يارجام  رد  .دـنتفرگ  یم  تراسا  هب  ار  نانآ  ای  دـندرک  یم  یتسیاشان  ياهدروخرب  ناملـسم  ناناسر  مایپ  اـب 

هعیاش هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک ، تشادزاـب  دـندوب ، ربماـیپ  ناریفـس  هک  ار  ناّـفَع  نب  ناـمثع  سپـس  هعازخ و  هلیبق  زا  هَّیَمُأ ، ُْنب  ُشارِخ 
درک تعیب  شیوخ  نارای  اب  یلامتحا ، ياهرطخ  ربارب  رد  یگدامآ  يارب  ادـخ  ربمایپ  دـش و  رـشتنم  ناناملـسم  نایم  رد  نامثع  نتـشک 
غیلبت يارب  اهنت  دندوب و  نآرق  نایراق  زا  هک  ربمایپ  نارای  نیرتهب  زا  نت  هاجنپ  زین  عیجر ، هنوعم و  رئب  يارجام  رد   (2) (. ناوضر تعیب  )

هب نانمشد  تسد  هب  دندوب ، هتفر  برع  ياه  هفیاط  رگید  دجن و  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  ندناسر  ادخ و  نید 
(3) .دندیسر تداهش 

هک توبن _  نیغورد  نایعدم  زا  هملیسم _  ناگداتـسرف  يارب  ار  نوناق  نیا  یتح  تمحر  ربمایپ  هک  تساجنیا  یمالـسا  تفأر  ییابیز 
مه ام  دنتفگ : دییوگ ؟ یم  هچ  دیراد و  يداقتعا  هچ  امش  دومرف : هملیسم  هداتـسرف  ود  هب  ناشیا   » .تخاس يراج  دوب ، لالح  ناشنوخ 
ره دنوش ، هتشک  دیابن  ناگداتسرف  هک  دوبن  رگا  دومرف : ربمایپ  .دیوگ  یم  وا  هک  مییوگ  یم  ار  نامه  میراد و  ار  هملیسم  داقتعا  نامه 

(4) «. مدز یم  ار  امش  ندرگ  هنیآ 

ص511. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1

ص98. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تاوزغ  - 2
صص 147_156. ج20 ، راونالاراحب ، کن : - 3

ح7254. ص2073 ، ج5 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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نانآ هب  ربمایپ  هکلب  دنتشاد ، تینوصم  اهنت  هن  نمشد  ناگداتسرف  هک  تسا  راکشآ  هتکن  نیا  اه ، گنج  رد  يوبن  هریـس  یناوخزاب  رد 
ار مالـسا  نید  یتدـم ، زا  سپ  هک  دـندش  یم  ربمایپ  هنامیرک  راتفر  هتفیـش  نانچ  ناگداتـسرف  یخرب  .تشاد  فطل  درک و  یم  تبحم 

نارای تدارا  مارتحا و  هیبیدـح ، حلـص  يارجام  رد  یتقو  دوب ، فئاـط  ناـگرزب  زا  هک  دوعـسم  نب  هورع  هنومن ، يارب  .دـندیزگ  یمرب 
هب تساوخ  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـش و  ناملـسم  اهدـعب   (1) .تفرگ رارق  ریثأت  تحت  دـید ، ناشیا  هب  ار  ربماـیپ 

«. دنشکب ار  وت  نانآ  هک  مراد  نآ  ساره  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  .دنک  توعد  مالسا  هب  ار  شنادنواشیوخ  دورب و  فئاط 

تداهـش هب  ار  وا  دـندرک و  تفلاخم  يو  اب  نایفئاط  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  دـش و  فئاط  یهار  ربمایپ ، هزاجا  زا  سپ  هورع 
.دندناسر

هک دـعب  لاس  .دـننامب  هکم  رد  زور  هس  لاـس  ره  جـح ، لاـمعا  ماـجنا  يارب  ناناملـسم  ربماـیپ و  دـش  رارق  هیبیدـح ، ناـمیپ  ساـسا  رب 
دندمآ و يّزُعلا  دـبع  نب  بِْطیَوُح  ورمع و  نب  لیهُـس  مراهچ ، زور  .دـندروآ  اج  هب  ار  لامعا  زور  هس  رد  دـندمآ ، هکم  هب  ناناملـسم 

یتشرد هجوتم  نوچ  هدابع  نب  دعـس  .دـنتفگ  نخـس  ربمایپ  اب  دنـسپان  يا  هنوگ  هب  نانآ  .ورب  اـجنیا  زا  هدیـسر ، رـس  وت  تلهم  دـنتفگ :
هن وت و  زا  هن  نیمزرـس  نیا  .ییوگ  یم  غورد  ردام ! یب  يا  تفگ : لیهُـس  هب  تشگ و  نیگمـشخ  دش ، ربمایپ  هب  تبـسن  ود  نآ  نخس 

(2) .يدونشخ لیم و  لامک  هب  رگم  درک ، دهاوخن  تکرح  دوخ  ياج  زا  ربمایپ  مسق ، ادخ  هب  .تسوت  ردپ  لام 

نیا اب  .تخیگنارب  ار  ربمایپ  نارای  مشخ  شیرق ، ناگداتسرف  دنت  نانخس 

ص363. ج2 ، يربط ، خیرات  - 1
ص564. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2
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ربمایپ هاگ  نآ  .درک ...«  دروخرب  نمـشد  ناگداتـسرف  اب  هنانابرهم  دیـشوک ، یم  اه  ناسنا  تیاده  يارب  هراومه  هک  ادـخ  ربمایپ  لاح ،
ار دعـس  خساپ  مه  ود  نآ  .نکم  هدرزآ  دـنا ، هدـمآ  ام  ندـید  هب  ام  لحم  رد  هک  ار  یمدرم  دومرف : هدابع  نب  دعـس  هب  دز و  يدـنخبل 

(1) «. دنامب هکم  رد  دیابن  ناناملسم  زا  سک  چیه  بشما  دومرف : داد و  تکرح  روتسد  عفاروبا  هب  ربمایپ  سپس  .دندادن 

ناملاع نادباع و  تینوصم  تفه _ 

ناملاع نادباع و  تینوصم  تفه _ 

زا یهورگ  دنناد و  یم  مهم  ار  ادخ  یگدنب  نادباع ، ناملاع و  .تسا  ناشیا  هب  ادخ  ندناسانـش  مدرم و  ییاهر  ناربمایپ ، همه  فدـه 
هب ار  مدرم  دنزرو و  یمن  كرـش  هاگ  چیه  هک  تسا  نیا  نانآ  مامت  كارتشا  هجو  .دـننک  یمن  یهاتوک  راگدرورپ  تدابع  رد  ناشیا 

«. دیشکن ار  اهرید  نادباع  : » دومرف یم  شیوخ  نارای  هب  ربمایپ  ور ، نیازا  .دننک  یمن  توعد  ناطیش  زا  يوریپ 

ییوگازسان تراسج و  تیعونمم  تشه _ 

ییوگازسان تراسج و  تیعونمم  تشه _ 

ار دوخ  یماظن  ناوت  دیاب  گنج  رد  .يا  هدروخ  تسکش  دراد و  يزوریپ  يدربن ، ره  تسا و  هنادرم  ناوج  دربن  هصرع  گنج ، نادیم 
ار حتف  ای  ناربج  مانشد ، اب  ار  فعض  نیا  دیابن  دش ، بیصن  ینیرفآرورغ  يزوریپ  ای  داد  خر  يراکشآ  فعـض  دربن  رد  رگا  دومزآ و 

ینورد فعـض  هدـنهد  ناشن  نداد ، مانـشد  دـنا و  هعماج  دارفا  نیرت  تسپ  ناگدـنهد ، مانـشد  هشیمه  اریز  دیـشخب ؛ ماوق  تراسج  اب 
.تسا

هک يراگزور  رد  .تسا  هدش  هدرمش  دنـسپان  ییوگازـسان  ینید ، ياه  هزومآ  رد  نیاربانب ، .دراد  رظن  هدیدنـسپ  ياهراتفر  هب  مالـسا ،
هکم رد  ادخ  ربمایپ 

ص564. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
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ياه گنج  دوجو  اب  .تفگن  نانمشد  هب  هدیجنسن  نخس  کی  یتح  دندرک ، یم  تراسج  ناشیا  هب  نانمـشد  تشاد و  روضح  همرکم 
، مالسا ربمایپ  ناکیدزن  ناناملـسم و  قح  رد  نانآ  هنادرم  ناوجان  ياه  هلمح  ناکرـشم و  راکـشآ  ياه  تیانج  ترـضح و  نآ  تخس 

: تسا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  نآرق  .دوب  دنب  ياپ  ینآرق  قالخا  هب  ترضح  نآ 

نیا .داد  دنهاوخ  مانـشد  ار  ادخ  ینادان ، هب  و ]  ] ینمـشد يور  زا  نانآ  هک  دـیهدم  مانـشد  دـنناوخ ، یم  ادـخ  زج  هک  ار  ییاهنآ  و  ... 
ماجنا هچنآ  زا  ار  ناشیا  دوب و  دـهاوخ  ناشراگدرورپ  يوس  هب  نانآ  تشگزاب  هاـگ  نآ  .میتسارآ  ار  ناـشرادرک  یتما  ره  يارب  هنوگ 

(108 ماعنا :  ) .تخاس دهاوخ  هاگآ  دنداد ، یم 

رگیدکی هب  هک  دنناطیـش  ود  دننام  دنهد ، مانـشد  رگیدکی  هب  هک  نت  ود  (1) و  تسا قسف  نمؤم ، هب  ییوگازـسان  ادخ ، ربمایپ  هاگن  زا 
(2) .دنتفا یم  مه  ناج  هب  دننک و  یم  سراپ 

.تخومآ ناشیا  هب  ار  یـشزرا  نانخـس  داد و  رییغت  ار  یلهاج  برع  تشز  ياهراتفگ  هک  دوب  نیا  ربمایپ  هدنزرا  ياه  شالت  رگید  زا 
هراب نیا  رد  درک و  دروخرب  تشز  تکرح  نیا  اب  تدـش  هب  ربمایپ  .دوب  لوادـتم  يرما  ردام ، ردـپ و  هب  ییوگازـسان  اه ، يریگرد  رد 
دوخ ردام  ردپ و  یسک  هنوگچ  دش : ضرع  .دهد » مانـشد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  یمدآ ، هک  تسا  نیا  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  : » دومرف

(3) «. دیوگ یم  ازسان  يو  ردام  ردپ و  هب  وا  دهد و  یم  مانشد  ار  يرگید  درف  : » دومرف دهد ؟ یم  مانشد  ار 

ح2. ص359 ، ج2 ، یفاک ، - 1
 . ح8229 ص2355 ، ج5 ، همکحلا ، نازیم  - 2
 . ح8230 ص2355 ، ج5 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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یجاودزا دوخ  يارب  یموق  ره  اریز  دیناوخن ؛) هداز  مارح  و   ) دـیهدن مانـشد  ار  كرـش  لها  : » دومرف یم  اه  گنج  رد  ناشیا  نینچمه 
(1) «. دراد

نایرارف نتشک  تیعونمم  هن _ 

نایرارف نتشک  تیعونمم  هن _ 

شیاشگ ربمایپ ، ياه  گنج  رد  لوا  لـصا  .درک  یم  تیاـعر  ار  نت  هب  نت  ياـه  گـنج  رد  يدرم  ناوج  لوصا  هشیمه  مالـسا  هاـپس 
، یهلا دودـح  قالخا و  تیاـعر  گـنج ، زاـغآ  زا  زیهرپ  دربن ، زا  شیپ  اـه  یبوخ  هب  توعد  .دوب  نانمـشد  يوس  هب  تیادـه  ياـهرد 

دنم شزرا  راتفگ  زا  .تفرگ  هدـیدان  ار  يدرم  ناوج  لوصا  دـیابن  گنج  جوا  رد  نیاربانب ، .دوب  تسرد  هار  هب  ندیـسر  يارب  یگمه 
نتـشک رـس ، تشپ  زا  رجنخ  هزین و  باترپ  هلمح و  يوبن ، هریـس  رد  هک  میباـی  یمرد  ، (2) یلامث هزمحوبا  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

.درک یمن  دییأت  ار  راک  نیا  ناشیا  دوب و  دنسپان  ناحورجم ، نتشک  دربن و  نادیم  زا  نایرارف 

اب مالسا  هاپس  هتوم ، گنج  رد  .دندرک  یم  لمع  هویش  نیمه  هب  زین  اه  هّیرس  رد  یتح  دوب و  هدش  هنیداهن  ناناملسم  نایم  رد  هریس  نیا 
یکی مالسا ، هدنامرف  نیدنچ  هک  گنج  شتآ  جوا  رد  دنیوگ  یم  .درکن  شومارف  ار  دربن  رد  يدرم  ناوج  رایسب ، ياه  یتخس  لمحت 

زا هک  تسا  نآ  زا  رتوکین  دوش ، هتشک  لباقم  زا  نمشد  مدرم ! يا  : » دز یم  دایرف  رماع  نب  هبقع  دندیسر ، تداهش  هب  يرگید  زا  سپ 
(3) «. دریگ رارق  فده  رس  تشپ 

صخشم ربمایپ  نوگانوگ  ياه  گنج  توافت  يوبن ، هریس  قیقد  یسررب  اب 

ح2. ص80 ، ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح3. ص33 ، ج5 ، یفاک ، - 2

ص788. ج2 ، ق ، 1400 ه . _ هفرعملاراد ، توریب ، هیبلحلا ، هریسلا  یبلحلا ، - 3
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یم هکم  حتف  رد  ربمایپ  هریس  دننامه  لمج ، گنج  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هریس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هنومن ، يارب  .دوش  یم 
: دیامرف یم  دناد و 

رد زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درک ، عنم  هکم  حتف  رد  ناحورجم  گنج و  هب  ناگدرک  تشپ  نایرارف ، نتـشک  زا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه 
(1) .درک نینچ  هرصب  رد  ریبز  هحلط و  نارادفرط  اب  هلباقم 

رد .تفرگ  یم  ینوگانوگ  ياه  میمـصت  فلتخم ، ياه  هصرع  رد  ادخ  ربمایپ  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هیبشت  نیا 
اوق دیدجت  يارب  ناهدنامرف  هک  نیـشیپ  ياهدربن  رد  یلو  دوب ، هدش  هدیناکـشخ  كرـش  ياه  هشیر  بولغم و  رفک  نارـس  هکم ، حـتف 

.تسا يدج  لیلحت  دنمزاین  هتکن  نیا  .دشاب  هتشادزاب  نایرارف ، نتشک  زا  ار  ناناملـسم  ربمایپ ، تسین  مولعم  دندرک ، یم  ینیـشن  بقع 
نشور و لیلد  مادکره  هک  دوش  یم  هدید  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانخس  رد  یگناگود  نینچ  زین  يولع  هریس  رد  هک  تساجنیا  بلاج 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هناگود  يریگ  میمصت  هرابرد  بلغت  نب  نابا  .دراد  يا  هدننک  عناق 

لابند هب  دومرف : نانمؤمریما  دندروخ ، تسکش  لمج  دربن  رد  جراوخ  مدرم  یتقو  دنک : یم  لقن  نینچ  شردپ  زا  کیرـش  نب  هّللادبع 
، دش نیفص  دربن  یتقو  .تسا  ناما  رد  ددنبب ، ار  شا  هناخ  رد  هک  نآ  .دیـشکم  ار  ناگدروخ  مخز  دیورم و  گنج  هب  ناگدرک  تشپ 

کیرـش نب  هّللادـبع  هب  بلغت  نب  ناـبا  .دروآ  یمرد  اـپ  زا  ار  اـه  هدروـخ  مخز  تشک و  یم  ار  گـنج  هب  هدرک  تشپ  وـج و  گـنج 
، دـندش هتـشک  ریبز  هحلط و  نانآ ]، ناهدـنامرف  ، ] لمج گنج  رد  دومرف : مالـسلا ]  هیلع  یلع  ] .تسا نوگانوگ  شور  ود  نیا  تفگ :

(2) .دنک یم  يربهر  تسا و  هداتسیا  دوخ  هیواعم  یلو 

ح3. ص33 ، ج5 ، یفاک ، - 1

ح5. ص33 ، ج5 ، یفاک ، - 2
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اه نامیپ  هب  يرادافو  د )

اه نامیپ  هب  يرادافو  د )

.دراد هراشا  اهدادرارق  رد  يدنب  ياپ  هب  يرامـش  یب  ياه  تیاور  اه و  هیآ  .تسا  مالـسا  سدـقم  نید  تابجاو  زا  نامیپ  هب  يرادافو 
درک دای  رد  ادخ  هک  تساجنیا  بلاج  .دندنب  ياپ  شیوخ  دهع  هب  هک  دـناد  یم  یناسک  ار   (2) ناراکوکین (1) و  نانمؤم دیجم ، نآرق 

: دهد یم  روتسد  نینچ  ناناملسم  هب  هیآ  دنچ  رد  دنوادخ   (3) .دمان یم  دْعَْولا » َقِداص   » ار وا  لیعامسا ،

(1 هدئام : «. ) دینک افو  دوخ ] [ي  اهدادرارق هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

(34 ءارسا : «. ) دش دهاوخ  شسرپ  نامیپ  زا  اریز  دینک ؛ افو  دوخ  نامیپ  هب  »

رگا .تسا  ناکرشم  اب  یتح  نامیپ ، دهع و  هب  يرادافو  هرابرد  مالسا  مهم  ياه  هاگدید  رگنایب  زین   (4) تئارب هروس  تسخن  ياه  هیآ 
تیمها یب  ناسآ و  رایسب  نامیپ  نتسکش  هک  دراوم  نیرت  ساسح  رد  نآرق  هک  میبای  یمرد  دوش ، یسررب  تایآ  لوزن  ياضف  نامز و 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  .تشاد  زاب  دوخ  نامیپ  نتسکش  زا  ار  ناناملسم  دوب ،

دنکفا و تلذ  هب  ار  ناکرشم  دنوادخ  هک  ینامز  ینعی  تسا ؛ هدش  لزان  حتف  زا  دعب  دراد ، تلالد  اهنآ  قایس  هک  يروط  هب  تایآ  نیا 
هتشگ هریچ  نآ  رب  دنا و  هدرک  فرصت  هک  ار  ینیمزرـس  ات  دراد  یم  او  ار  ناناملـسم  تایآ  نیا  .درب  نیب  زا  ار  نانآ  تکوش  تردق و 

 _ دنروایب نامیا  هک  یتروص  رد  رگم  یطرـش _  دـیق و  چـیه  نودـب  ار  ناکرـشم  نوخ  نتخیر  دـنزاس و  كاپ  كرـش  ثول  زا  دـنا ،
نامیپ ناناملسم  اهنآ و  نایم  هک  ار  یناکرشم  لاح ، نیا  اب  .درامش  یم  لالح 

 . 8 نونمؤم : کن : - 1
.177 هرقب : کن : - 2
.54 میرم : کن : - 3

.1  _ 5 تئارب : کن : - 4

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 163 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_143_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_143_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_143_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_143_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:144

ناشیا هب  یبیسآ  دنا ، هداتفا  ینوبز  فعض و  هب  هدع  نیا  هک  نونکا  دهد  یمن  هزاجا  ناناملسم  هب  دنک و  یم  انثتسا  هدوب ، ضّرعت  مدع 
مارتحا روظنم  هب  اهنیا  همه  .دننکـشب  ار  نانآ  دهع  هک  دوبن  ناناملـسم  هار  رـس  رب  یعدار  عنام و  چیه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دـنناسرب 

(1) .تساوقت بناج  تاعارم  نامیپ و  دهع و  هب  نداهن 

هک داد  خر  ییاه  هثداح  یلو  تشاد ، جح  دصق  ربمایپ  مهن ، لاس  رد  .دمآرد  ناناملسم  فرصت  هب  ترجه  متـشه  لاس  رد  هکم  رهش 
زا يدرف  ای  ترضح  ار  تایآ  تساوخ  ربمایپ  زا  یحو  کیپ  دش و  لزان  تئارب  هروس  جح ، مایا  رد  .دنوش  فرـصنم  ناشیا  دش  ببس 

.دنک غالبا  هکم  رد  وا  تیب  لها 

رومأم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیب ، لها  زا  يدرف  نییعت  یحو و  لوزن  اب  یلو  دهد ، ماجنا  ار  یتیرومأم  نینچ  رکبوبا  دوب  رارق  تسخن 
هب دـیاب  زین  ار  ناـمرف  راـهچ  تاـیآ ، ندـناوخ  رب  نوزفا  .دـناوخب  هبقع  هرمج  راـنک  رد  اـنم و  زور  رد  ار  تئارب  هروـس  تاـیآ  اـت  دـش 

: درک یم  دزشوگ  ناکرشم 

؛ دوش ادخ  هناخ  دراو  درادن  قح  یسک  ناملسم ، زج  . 1

؛ دنک فاوط  هنهرب  دناوت  یمن  سک  چیه  . 2

؛ دنک تکرش  جح  مسارم  رد  درادن  قح  كرشم  . 3

نامیپ ای  درادـن  نامیپ  ربمایپ  اب  هک  یهورگ  یلو  دریذـپ ، نایاپ  یتقو  ات  تسا  مرتحم  وا  نامیپ  دراد ، نامیپ  ربمایپ  اب  هک  يرفاک  ره  . 4
زا تسد  رگا  .دنک  نشور  ار  دوخ  عضو  دـیاب  تدـم ، نیا  نایاپ  زا  سپ  تسا و  مرتحم  نانآ  لام  ناج و  هام  راهچ  ات  تسا ، هتـسکش 

یمارتحا نانآ  لام  ناج و  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوب و  دهاوخ  دازآ  رگید  ناناملسم  دننامه  تشادرب ، یتسرپ  تب  كرش و 

ص159. ج5 ، یخیش ، اضردیمح  همجرت : نازیملا ، ریسفت  - 1
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(1) .تشاد دهاوخن 

.مینک یم  هراشا  ترضح  نآ  ياه  گنج  رد  نامیپ  هب  يرادافو  زا  ییاه  هنومن  هب  نونکا 

هب يدـنب  ياپ  ار  شندوبن  رـضاح  تلع  هفیذـح  .تشادـن  روضح  ردـب  گنج  رد  وا  .تسا  ربمایپ  نارای  نیرتهب  زا  ناـمی ، نب  هفیذـح 
: دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  يو  .دوب  هتسب  شیرق  اب  هک  تسناد  یم  يدهع 

مزاع دمحم  يوس  هب  ایآ  دندیـسرپ  ام  زا  اهنآ  .دندرک  تشادزاب  ار  ام  رافک  ياه  یتشگ  .میدش  جراخ  رهـش  زا  لیَـسُح ، مردپ ، نم و 
يوس هب  ام  هک  دنتفرگ  یهلا  نامیپ  ام  زا  شیرق  رافک  .میور  یم  هنیدم  يوس  هب  ام  هکلب  هن ، میتفگ : میداد و  یفنم  خساپ  ام  دـیتسه ؟
ربمایپ هب  ار  دوخ  میتفای ، ییاهر  هک  نانآ  تسد  زا  .میتفریذـپ  زین  ام  .مینکن  یهارمه  ردـب ]  ] گنج رد  ار  ربماـیپ  میدرگ و  زاـب  هنیدـم 

، دـیا هتـسب  نانآ  اب  هک  ینامیپ  هب  يرادافو  يارب  نیاربانب ، دومرف : ترـضح  .میدرک  شرازگ  ناشیا  يارب  ار  نایرج  میدـناسر و  ادـخ 
(2) .مییوج یم  يرای  نانمشد  ربارب  رد  دنوادخ  زا  ام  دیدرگ و  زاب  دیاب  دیرادن و  ار  گنج  رد  تکرش  قح 

هب يرادافو  دراد ، دوجو  زین  گنرین  تسا و  دربن  نادـیم  هک  گنج  رد  یلو  تسا ، تلیـضف  يداع  تلاح  رد  اه  نامیپ  هب  يدـنب  ياپ 
هنیداهن ار  نآ  ادـخ  ربمایپ  هک  یمهم  ياه  نوناق  زا  یکی  .تسا  تلیـضف  کی  زا  رتارف  یقالخا و  يایاجـس  نیرتـالاب  وزج  اـه  ناـمیپ 

: دومرف یم  ناشیا  .دوب  دوخ  نانمشد  هب  ناناملسم  ياه  همان  ناما  هب  مارتحا  درک ،

درف نیرت  کچوک  هک  یناما  تسا و  ربارب  رگیدکی  اب  ناناملسم  نوخ  شزرا 

ص117. ج7 ، دیواج ، روشنم  - 1
ص177. ج5 ، ملسم ، حیحص  - 2
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هتـسویپ مه  هب  دـحاو و  تردـق  ياراد  هتـسویپ و  مه  هب  ناگناگیب  ربارب  رد  نانآ  تسا و  مرتحم  ناناملـسم  همه  يارب  دـهد ، یم  اهنآ 
(1) .دنا

لاوما الاک و  رابنا  ژد ، نیرخآ  .دـندرک  حـتف  ار  اهژد  کـی  کـی  ناناملـسم  .دوب  هدـش  لیکـشت  لقتـسم  ژد  نیدـنچ  زا  ربیخ  هقطنم  »
روتسد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دندرک  یم  تمواقم  نانمشد  دوب و  رادروخرب  يرتشیب  تظفاحم  زا  ور ، نیازا  .دوب  نایدوهی 

لام و ناج و  منادـب  رگا  تفگ : دـناسر و  ربماـیپ  هب  هناـیفخم  ار  دوخ  ناـیدوهی  زا  یکی  نیب ، نیا  رد  .دـننک  هرـصاحم  ار  ژد  نیا  داد 
روتـسد تفگ : يدوهی  درم  .یتسه  ناما  رد  دومرف : ترـضح  .مهد  یم  ناشن  امـش  هب  ار  هعلق  نیا  حتف  هار  دنتـسه ، ناما  رد  منادنزرف 

مدرم يور  هب  ار  بآ  هاگ  نآ  .دـیبای  تسد  دوش ، یم  نیمأت  نآ  زا  مدرم  یندـیماشآ  بآ  هک  یهار  هب  اـت  دـننک  رفح  ار  اـجنیا  دـیهد 
هکنیا ات  منک  یمن  يراک  نینچ  نم  یلو  یتسه ، ناما  رد  وت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنوش  میلست  هب  راداو  ات  دیدنبب 

(2) «. دنک زوریپ  نمشد  رب  يرگید  هار  زا  ار  ام  دنوادخ 

ناکرـشم اب  هک  اه  نامیپ  نیا  نیرت  مهم  .تسب  يرایـسب  ياه  نامیپ  نوگانوگ ، لیابق  نانمـشد و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رت گرزب  نذا  نودب  شیرق  دارفا  زا  یکی  رگا  : » دوب نینچ  هیبیدح  حلـص  داوم  زا  هدام  نیمود  .تسا  هیبیدـح  نامیپ  دـش ، هتـسب  هکم 
زا يدرف  رگا  یلو  دـنادرگزاب ، شیرق  يوس  هب  ار  وا  دـیاب  دـمحم  دـندنویپب ، ناناملـسم  هب  دروآ و  مالـسا  دـنک و  رارف  هکم  زا  دوـخ 

ناناملسم هب  ار  وا  تسین  فظوم  شیرق  دزیرگب ، شیرق  يوس  هب  ناناملسم 

ص149. لاصخ ، - 1
ص30. ج21 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) «. دهد لیوحت 

همان و حلـص  هب  ندیـسر  يارب  ترـضح  نآ  .تسوگلا  هدازآ  ياه  ناسنا  همه  يارب  هیبیدـح ، حلـص  دافم  هب  ادـخ  ربمایپ  يدـنب  ياـپ 
زا هدام  نیا  هب  ربمایپ  يرادافو  هب  ییارجام ، نایب  اب  نونکا  .دروآ  ناغمرا  هب  يدـنم  شزرا  رایـسب  جـیاتن  هک  تسب  ار  یناـمیپ  یتسود ،

: مینک یم  هراشا  همان  حلص 

نب لدنجوبا  .دندروآ  هانپ  هنیدم  هب  هیبیدح  حلـص  زا  دعب  هناگادج _  ریـصبوبا _  لدـنجوبا و  ياه  مان  هب  هکم  ناناملـسم  زا  نت  ود  »
يارب نایرج  نیا  دیلان و  دادرارق  نیا  زا  درک و  هوکـش  ناناملـسم  هب  هنیدم  زا  شجارخا  ماگنه  وا  .دنادرگزاب  هکم  هب  ربمایپ  ار  لیهس 

هدنادرگزاب دنور ، یم  هکم  هب  هک  هنیدم  نادترم  یلو  دنوش ، هدنادرگزاب  دـیاب  هکم  يرارف  ناناملـسم  ارچ  هک  دوب  راوشد  ناناملـسم 
(2) «. درک داشرا  ار  نانآ  هراب  نیا  رد  ادخ  ربمایپ  .دنوشن 

اب ام  ریصبوبا ! يا  دومرف : ادخ  ربمایپ  .درک  هوکش  وا  داد ، یم  لیوحت  شیرق  ناگدنیامن  هب  ار  يو  ربمایپ ، یتقو  ریصبوبا ، يارجام  رد  »
دوخ نامیپ  فالخ  میناوت  یمن  ام  تسین ، يدرم  ناوجان  ام  نید  رد  هک  اج  نآ  زا  و  یهاگآ ، نآ  زا  وت  هک  میا  هتسب  ینامیپ  نایـشیرق 

(3) «. درک دهاوخ  داجیا  یشیاشگ  تناهارمه  وت و  يارب  دنوادخ  هک  وش  هناور  تناشیوخ  يوس  هب  وت  .مینک  لمع 

نامیپ نانمـشد ، .تسا  ناشیا  يدنب  ياپ  يرادافو و  هناشن  هک  میروخ  یمرب  يرایـسب  ياهدروم  هب  ادخ ، ربمایپ  یناگدـنز  خـیرات  رد 
.دنتسکش ار  يرایسب  ياه 

ص25. ج3 ، هیبلحلا ، هریسلا  - 1
ص321. ج3 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 2

 . ص61 ج5 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 3
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زا رفن  داتفه  ربمایپ و  یلو  دندماین ، نانآ  .دنیایب  ربمایپ  فاصم  هب  هکم  رافک  نایفـسوبا و  دوب  رارق  دعوملا  ردب  هوزغ  رد  هنومن ، يارب 
شیوخ نامیپ  هب  نمـشد  رگا  یلو  دوب ، رادافو  نآ  هب  تفریذـپ ، یم  ربمایپ  هک  یناـمیپ  ره   (1) .دندش رضاح  هاگداعیم  رد  ناناملـسم 

.درک یم  دروخرب  هناعطاق  ناملسمریغ ، ناملسم و  نانکش  نامیپ  اب  ربمایپ  .دندرک  یمن  لمع  نامیپ  نآ  هب  مه  ناناملـسم  دوبن ، رادافو 
یم رظن  هب  .دوش  یم  رگید ) تلم  اب  یتلم  نامیپ   ) یعامتجا يدرف و  دهع  لماش  نامیپ ، هک  دهد  یم  ناشن  يوبن  هریـس  نآرق و  تایآ 

.دناد یم  يدرف  ياهدادرارق  زا  رت  مهم  ار  یعامتجا  ياه  نامیپ  هب  يرادافو  ینید ، ياه  هزومآ  دسر 

: درک یم  شرافس  نینچ  شیوخ  هاپس  ناهدنامرف  هب  هراب  نیا  رد  ادخ ، ربمایپ  هب  لماک  يادتقا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ار دوخ  .نک  ادا  يراد ، همذ  رب  ار  هچنآ  نک و  افو  شیوخ  دـهع  هب  يداد ، ناما  ار  وا  دوخ ، همذ  رد  يداهن و  ینامیپ  تنمـشد  اب  رگا 
ناتساد مه  تخس  دهع  هب  يافو  ندرمش  گرزب  نوچ  ادخ  ياه  بجاو  زا  زیچ  چیه  رب  مدرم  هچ  راد ؛ اپرب  تنامیپ  ربارب  يرپس  نوچ 

ار ینکـش  نامیپ  راوگان  نایاپ  نایز  هچ  دندرمـش ؛ یم  مزال  دوخ  نایم  ار  دهع  هب  يافو  ناناملـسم ، زا  ادج  زین  ناکرـشم  ...دنـشابن و 
 _ تسوت نامیپ  رد  هک _  ار  تنمـشد  نکـشم و  يا ، هتـسب  هک  ار  ینامیپ  نکم و  تنایخ  يا ، هتفرگ  هدـهع  هب  هچنآ  رد  سپ  .دـندرب 

(2) .دنکن يریلد  ادخ  رب  تخبدب  نادان  زج  هک  بیرفم ؛

ناریسا اب  راتفر  . 2

هراشا

ناریسا اب  راتفر  . 2

ص181. ج20 ، راونالاراحب ، - 1
همان 53. هغالبلا ، جهن  - 2
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امـش زا  هچنآ  زا  رتهب  دشاب ، هتـشاد  غارـس  يریخ  امـش  ياه  لد  رد  ادخ  رگا  وگب : دنریـسا ، امـش  تسد  رد  هک  یناسک  هب  ربمایپ ! يا 
(70 لافنا :  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  دیاشخب و  یم  امش  رب  دنک و  یم  اطع  امش  هب  تسا ، هدش  هتفرگ 

یبایزرا ناریسا  اب  ار  ناناملسم  دروخرب  میهاوخب  رگا  .تسا  ناسنا  یبوخ  هدنهد  ناشن  یگنج ، نامرجم  ناریسا و  اب  راتفر  یگنوگچ 
گنج تیلهاـج ، نارود  برع  یماـظن  نیناوق  رد   » .میوش هاـگآ  ناریـسا  اـب  یلهاـج  برع  دروخرب  یگنوگچ  زا  تسخن  دـیاب  مینک ،

هب دـیدش  تمواـقم  دربن و  ناـیاپ  زا  سپ  هچناـنچ  دـندیمان و  یم  سیـسأ » ، » داـتفا یم  نانمـشد  تسد  هب  دربن  هناـیم  رد  هک  ار  ییوج 
ریجنز و اب  ار  نانآ  ياهاپ  ناتسد و  يریگتسد ، زا  سپ  .دنتفگ ...  یم  یگنج ) ینادنز  ینعی   ) یبس ای  میبس  داتفا ، یم  نانمشد  گنچ 

(1) «. دننکن رارف  ات  دنتسب  یم  مکحم  ياه  بانط  اب  رگیدکی ] هب   ] ار ناریسا  سپس 

نیا رد  .تشگ  یم  نشور  ناریـسا  فیلکت  اه ، تمینغ  میـسقت  گـنج و  ناـیاپ  زا  سپ  دـش و  یم  راـتفر  هنوگ  نیا  ناریـسا  اـب  ادـتبا 
.دنتسناد یم  دوخ  قح  ار  یگنج  ناریسا  رازآ  هجنکش و  تسمرس ، نایوج  گنج  هلحرم ،

نانآ .دوبن  یعونمم  دنـسپان و  راک  دوب و  هدش  هتفریذپ  يا  هویـش  ناریـسا ، ناگدـش و  هتـشک  هزانج  ندرک  هلثُم  تیلهاج ، نارود  رد  »
، درف ات  دـندرک  یم  صقان  ای  عطق  ار  وا  ياضعا  زا  یـشخب  یهاـگ  دـندرک و  یم  هعطق  هعطق  ار  ناریـسا  ياـه  ندـب  نمـشد و  داـسجا 

ناشندب ياضعا  عطق  دهاش  دوخ  هک  دندرپس  یم  ناج  یلاح  رد  هجنکش ، نیح  رد  زین  يدراوم  رد  .دوش  ناوتان  رظنمدب و 

ص464. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 1
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(1) «. دندوب

يزوریپ و ماگنه  نیاربانب ، .دوب  مدرم  تیادـه  ناهاوخ  هراومه  دزن و  ریـشمش  هاگ  چـیه  یهاوخ ، نوخ  ماقتنا و  يارب  تمحر  ربماـیپ 
هب هجوت  اب  .دنیزگرب  ار  مالسا  هک  دشاب  یسک  ناریسا  نایم  رد  هک  دیما  نیا  هب  دیشوک ، یم  مدرم  تیاده  يارب  نانمـشد ، رب  یگریچ 

.تسج یم  دوس  مالسا  هب  نارگید  توعد  يارب  یتصرف  ره  زا  ترضح  نآ  یشرگن ، نینچ 

: تشاد رظن  هتکن  ود  هب  دیاب  نآ  زا  شیپ  یلو  درک ، میسقت  ناوت  یم  هتسد  دنچ  هب  ار  ناریسا  اب  ییورایور  رد  ربمایپ  شور 

ًالومعم .دـنوش  یمن  نامیـشپ  یبلط  گنج  زا  دربن  هظحل  نیرخآ  ات  ناناملـسم  مالـسا و  يدوبان  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  ناریـسا ، . 1
.دنرادن ندیگنج  ناوت  رگید  هک  دنهد  یم  تراسا  هب  نت  یماگنه  نانآ 

یم ردـه  یمومع  تینما  دـض  رب  مادـقا  اب  ار  شیوخ  نوخ  هک  دنتـسه  ینابراحم  ای  نارفاک  زا  يوبن ، ياه  گنج  ناریـسا  ًالومعم  . 2
.دنداد

: درمشرب نینچ  ناوت  یم  ار  ناریسا  اب  ربمایپ  ییورایور  لحارم 

مالسا هب  توعد  فلا )

مالسا هب  توعد  فلا )

: دوب نیا  ربمایپ  نوناق 

(2) .ِءاعُّدلا َدَْعب  ّالِإ  َراّفُْکلا  ِِلتاُقتال 

.دنوش توعد  مالسا  هب  هکنآ  زا  سپ  رگم  شُکن ، ار  نارفاک 

توعد يارب  یتصرف  ره  زا  ادـخ  ربمایپ  .تسا  تقیقح  قح و  ربارب  رد  میلـست  دـهد ، یم  تاـجن  گرم  زا  ار  يوج  هزیتس  مدرم  هچنآ 
لها نارفاک و  نانمشد ،

ص466. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 1
ح3. ص30 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2
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ار شیوخ  نانمشد  نافلاخم و  گنج ، زا  شیپ  دیاب  هک  دوب  نیا  هاپس  ناهدنامرف  هب  ناشیا  شرافس  .تسج  یم  دوس  مالـسا  هب  باتک 
رب ناناملـسم  هک  یتروـص  رد  .درک  یم  نینچ  يدربـن ، ره  زا  شیپ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  .دـیناوخب  ارف  مالـسا  هب 

مالسا و نید  غیلبت  اب  ناشیا  .دوب  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ربمایپ ، راک  نیتسخن  دندرک ، یم  ریـسا  ار  يدارفا  دندش و  یم  زوریپ  نانمـشد 
چیه ترـضح  نآ  .تسین  هدیقع  لیمحت  مالـسا ، غیلبت  .درک  یم  داشرا  ار  ناریـسا  يویند ، ياه  یکیرات  زا  ییاهر  ياه  قفا  ندوشگ 
ربارب رد  شیوخ  ناوت  ماـمت  اـب  يزادـنارب ، يارب  هک  ینمـشد  یماـظن ، نیناوق  ساـسا  رب  .دریذـپب  ار  مالـسا  هک  درکن  روـبجم  ار  سک 
اجنآ زا  .داد  یم  ناشن  ار  مالـسا  هار  دوب ، مادعا  ناشمکح  هک  يدارفا  نینچ  هب  ادخ  ربمایپ  .تسا  گرم  هب  موکحم  دتـسیاب ، یهورگ 
هارمگ درف  تیاده  يارب  يدایز  تقو  زین  ترـضح  ور ، نیازا  .دیبلط  یم  يرایـسب  تصرف  دوب ، یتدـیقع  یگنهرف و  توعد ، نیا  هک 

.دیسرپ ریسا  نارای  زا  ترـضح  .دروآ  ربمایپ  دزن  درک و  ریـسا  ار  يرفاک  هملـس ، نب  دمحم  لدنجلا ، همود  هوزغ  رد   » .درک یم  فرص 
تفرگ و لیوحت  ار  ریسا  ادخ  ربمایپ  .تسا  درف  نیمه  هدش ، ریسا  هک  یسک  اهنت  دندرک و  رارف  یگمه  زورید  تفگ : هملس  نب  دمحم 

(1) «. درک شدازآ  ربمایپ  دروآ و  مالسا  ریسا  زور ، دنچ  زا  سپ  .درک  یم  هضرع  ار  نآ  ياه  هتسیاب  مالسا و  وا  هب  زور  دنچ 

لهاج رفاک  تیاده  هب  ردق  نآ  ترـضح  نآ  .دوب  ناریـسا  یتدیقع  ياه  ههبـش  هب  خساپ  لالدتـسا و  هارمه  ربمایپ ، هزور  دنچ  توعد 
هک دوب  دنم  هقالع 

ق، 1417 ه . _ هیقفلا ، هسـسؤم  توریب ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعـالا  یبنلا  تاوزغ  یف  يربکلا  هعوسوملا  هیقف ، نسح  دـمحم  - 1
 . ص8 ج3 ،
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ناشیا  ور ، نیازا  .دیشوک  یم  نانآ  تیاده  يارب  اهزور  هکلب  اه ، تعاس 

، دوش تیاده  وت  تسد  هب  يدرم  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  .يدرک  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  رگم  نکم ، گنج  سک  چـیه  اب 
(1) .تسا رترب  رتهب و  ایند _ ] مامت  ینعی   ] دنک بورغ  دباتب و  نآ  هب  دیشروخ  هچنآ  ره  زا  وت _  يارب 

ار نانآ  ياه  هاگدید  دربن ، ياه  هنحص  زا  يرایسب  رد  دوب و  لئاق  يا  هژیو  تیمها  ناناملسم ، رظن  ندینـش  ینزیار و  يارب  ادخ  ربمایپ 
گنج زا  یکی  رد   » .تفرگ یم  هدینشن  ار  نانآ  نانخـس  دوبن ، راگزاس  نالهاج  تیاده  لصا  اب  اه  هیرظن  نیا  رگا  یلو  تفریذپ ، یم 

ییوگو تفگ  يو  اب  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  ربمایپ  .دروآ  ربمایپ  دزن  تفرگ و  ریـسا  ار  ناسیَک  نب  مَکَح  ورمع ، نب  دادقم  اه ،
دبا ات  مسق ، ادـخ  هب  ییوگ ؟ یم  نخـس  يا ] هیاـم  نود   ] درف نینچ  اـب  اـیآ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : باـطخ  نب  رمع  .تشاد  ینـالوط 

اب ردق  نآ  درکن و  هجوت  رمع  هب  ربمایپ  .تسوا  هاگ  هانپ  هک  دوش  خزود  هناور  ات  منزب  ار  شندرگ  هدـب  هزاجا  .دـش  دـهاوخن  ناملـسم 
(2)« .دوش ناملسم  وکین  نینچ  وا  هک  مدرک  یمن  نامگ  تفگ : رمع  .دروآ  مالسا  وا  هکنیا  ات  تفگ  نخس  مکح 

رگا : » دومرف دوخ  نارای  هب  ربمایپ  دروآ ، مالـسا  وا  یتقو  .دـش  ناملـسم  مَکَح  داتفا و  رگراک  مالـسا  نیبم  نید  غیلبت  رد  ربمایپ  شالت 
«. دش یم  شتآ  دراو  مدوب ، هتشک  ار  وا  هدرک و  تعاطا  امش  زا  شیپ  يا  هظحل 

، درک یم  دای  ناسیَک  نب  مَکَح  زا  باطخ  نب  رمع  هاگره  دعب ، اه  لاس 

ح1. ص30 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص11. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 172 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_152_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_152_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:153

رئب گنج  رد  درک و  یم  داـهج  ادـخ  هار  رد  تشاد و  هدیدنـسپ  رایـسب  یمالـسا  هک  مسق  ادـخ  هب  دروآ و  مالـسا  مَکَح  : » تفگ یم 
(1) «. دش تشهب  دراو  وا  دوب و  دونشخ  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دش ، دیهش  هنوعَم 

شیاشخب ب )

هراشا

شیاشخب ب )

، دیروآرد ياپ  زا  راتـشک ] رد   ] ار نانآ  نوچ  ات  .دینزب  ار  ناشی ]  ] اه ندرگ  دینک ، دروخرب  دنا  هدیزرو  رفک  هک  یناسک  اب  نوچ  سپ 
رد ات   [ دیریگب ناشیا  زا  ضوع  و   ] هیدف ای  دینک ] ناشدازآ  و   ] دیهن تنم  نانآ ] رب   ] ای سپس  دیـشک ؛ دنب  رد  راوتـسا  ار ] ناریـسا   ] سپ

(4 دمحم :  ) .دوش هتشاذگ  نیمز  رب  هحلسا  گنج 

یمالـسا ياه  نیمزرـس  هب  هک  تسا  ینارفاک  اب  راکیپ  همان  نییآ  اه ، هیآ  نیا  .دـش  لزان  ترجه  تسخن  ياه  لاس  رد  دـمحم ، هروس 
.تسا هدـش  نایب  ناریـسا  اب  دروخرب  یگنوگچ  هروس ، نیا  مراهچ  هیآ  رد  .دـنا  هدـناسر  بیـسآ  ناناملـسم  تینما  هب  هدرک و  زواـجت 

وفع و دهد : ماجنا  دناوت  یم  راک  ود  هاپـس  هدنامرف  دـیدرک ، تشادزاب  ار  یگنج  ناریـسا  هکنآ  زا  سپ  دـیامرف : یم  یلاعتم  دـنوادخ 
.هیدف سپس 

: زا دنترابع  دوش ، یم  تشادرب  هیآ  نیا  زا  هک  ییاه  هتکن 

؛ دنزادرپب یمالسا  تموکح  هب  اهبرس  ناونع  هب  ار  یغلبم  دوخ ، يدازآ  ربارب  رد  ای  دنوش  دازآ  دیاب  ای  ناریسا  . 1

؛ دنیزگرب ار  هار  ود  زا  یکی  دناوت  یم  صیخشت  دید و  حالص  هب  هجوت  اب  هدنامرف  . 2

ص11. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
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؛) هیدف ای  وفع   ) دنرادن تراسا _  مرج  هب  ار _  ریسا  نتشک  قح  ناملسم  يوج  گنج  هدنامرف و  . 3

؛ دننک یهاتوک  ناریسا  تشادزاب  ماگنه  دیابن  ناناملسم  . 4

.تسا هدرک  دای  رافک » رب  ناناملسم  تنم   » ترابع اب  وفع  زا  نآرق  تسا و  مدقم  هیدف  رب  وفع  . 5

ِتراسا ماگنه  یلو  دـیگنج ، یم  نارفاک  اب  هناعاجـش  گنج ، ماگنه  ترـضح  نآ  .تسا  ینآرق  یقـالخا  ربماـیپ ، قـالخا  يوبن  هریس 
ناریـسا رتشیب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هتـشاد ، مدـقم  هیدـف  رب  ار  وفع  نآرق  هک  هنوگ  نامه  .دوب  نابرهم  نانآ  اب  نانمـشد ،

متـس هک  یـسک  ندوشخب  ترـضح ، نآ  يالاو  هاگن  رد  .درک  یم  لابقتـسا  ناریـسا  شـشخب  يارب  يا  هناـهب  ره  زا  دازآ و  ار  یگنج 
(1) .تسا ترخآ  ایند و  ياه  یبوخ  نیرتهب  وزج  هدرک ،

ناشنارای هب  هراومه  ربماـیپ   (2)« .دزاـس یم  رت  هدـنیاپ  ار  تموکح  تموکح ، نارادمدرـس  تشذـگ  : » دومرف یم  هراـب  نیا  رد  ربماـیپ 
هدومرف رگید  ییاج  رد  ربمایپ   (3)« .تسا ندناسر  رفیک  رب  اهنآ  نیرتاناوت  ندرک ، تشذگ  هب  ناشیا  نیرتراوازـس   » هک دندوب  هتخومآ 

: تسا

(4) .تشذگ دهاوخ  وا  زا  يراوشد ، زور  رد  دنوادخ  دنک ، تشذگ  دراد ، ماقتنا ) رب   ) تردق هک  ینامز  رد  هک  یسک 

ح1. ص107 ، ج2 ، یفاک ، - 1
ص3834. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  - 2
ص3837. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  - 3
ص3837. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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ار ربمایپ  هنامیرک  شـشخب  یتقو  ناریـسا ، زا  یهورگ  .تشاد  یپ  رد  يرامـش  یب  ياـه  تکرب  راـثآ و  ربماـیپ ، ياـه  تشذـگ  رتشیب 
، ربمایپ لصا  نیلوا  ًالومعم  .دندییاس  یم  كاخ  رب  رـس  ناناملـسم  هاگودرا  رد  يدنچ  زا  سپ  دندش و  دـنم  هقالع  مالـسا  هب  دـندید ،
ار ربمایپ  ياه  تشذگ  زا  يا  هراپ  ببـس  نونکا  .دـش  یم  ماجنا  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  اه  شـشخب  نیا  یلو  دوب ، ناریـسا  شـشخب 

: میرامش یمرب 

هدیدنسپ قالخا  تشاد  ساپ  کی _ 

هدیدنسپ قالخا  تشاد  ساپ  کی _ 

یخیرات یـسررب  اب  .دنتـشاذگ  یم  مارتحا  دندوب ، فیرـش  ياه  هداوناخ  زا  ای  دنتـشاد  يا  هنامیرک  قالخا  هک  یناریـسا  هب  ادخ  ربمایپ 
هب ار  دوخ  دش ، یم  ریسا  فیرش  ياه  هداوناخ  زا  يدرف  هاگره  اریز  دندوب ؛ هاگآ  ربمایپ  هریـس  زا  زین  نانمـشد  هک  میبای  یمرد  مالـسا 

.دوب یفاک  ناشیا  يدازآ  يارب  ییاهریسا ، نینچ  فاصوا  زا  ربمایپ  یهاگآ  درک و  یم  نایب  ار  شیوخ  بسن  دناسر و  یم  ربمایپ 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  .دنک  دوبان  ار  یط  هلیبق  ياه  تب  تفای  تیرومأم  ربمایپ  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يرجه ، مهن  لاس  رد  »
.دیدرگ ناناملسم  بیـصن  يرایـسب  ناریـسا  اه و  تمینغ  دربن ، نایاپ  زا  سپ  .دش  مازعا  هّیرـس  نیا  هب  ناملـسم  زا  رفن  هاجنپ  هارمه  هب 

موق گرزب  رتخد  نم  دـمحم ! يا  تفگ : نینچ  تساخرب و  اهنآ  نایم  زا  ینز  دـندروآ ، ربمایپ  دزن  هنیدـم  هب  ار  ناریـسا  هک  یماـگنه 
ار ناریـسا  .درک  یم  تیامح  هجو  نیرتهب  هب  شیوخ  هداوناخ  ناـیفارطا و  زا  وا  .تشاد  يا  هدیدنـسپ  تافـص  مردـپ  .متـسه  شیوخ 

زاـین هشیمه  درک و  یم  جـیورت  ار  مالـس  وا  .درک  یم  رایـسب  ماـعطا  دـناشوپ و  یم  ار  ناـگنهرب  .درک  یم  ریـس  ار  ناگنـسرگ  دازآ و 
، ییاط متاح  رتخد  نم  .تخاس  یم  هدروآرب  ار  دنم  تجاح 
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رب هودـنا  راثآ  دیـسر ، اجنیا  هب  وا  نخـس  یتقو  .تسا  لثملا  برـض  شـشخب  مرک و  رد  هک  ومه  متـسه ؛ برع  هدنـشخب  درم  گرزب 
«. تسا نینمؤم  تافص  زا  نیقی  هب  اهنیا  وناب ! يا  : » دومرف سپس  .دش  راکشآ  ادخ  ربمایپ  يامیس 

:[ دومرف مالسا  هاپس  هب  باطخ  هاگ  نآ   ] .میدرک یم  تمحر  بلط  وا  يارب  ام  دوب ، یم   [ نانمؤم زا  ای   ] ناناملسم زا  تردپ  رگا 

تـسود دهن و  یم  جرا  ار  هدیدنـسپ  قالخا  زین  دنوادخ  هتـشاد و  یم  تسود  ار  هدیدنـسپ  قالخا  شردپ  هک  ارچ  دـینک ؛ دازآ  ار  وا 
(1) .دراد

شا هلیبق  هب  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، دنم  هقالع  مالـسا  هب  يو  هک  دـش  ببـس  شا  هداوناخ  ییاط و  متاح  رتخد  رب  ربمایپ  تنم  نیا 
.تفگ زاب  شردارب  يارب  ار  دوخ  يوگو  تفگ  تراـسا و  ناـیرج  سپ  .میآ  یم  مدرم  نیرتهب  دزن  زا  تفگ : شردارب  هب  تشگزاـب ،

.دنتفریذپ ار  مالسا  دندمآ و  هنیدم  هب  ود  ره  يدنچ  زا  سپ 

یصخش قح  زا  یشوپ  مشچ  ود _ 

یصخش قح  زا  یشوپ  مشچ  ود _ 

هار ناشیا  روضح  ياه  ناکم  هنیدـم و  هب  ربمایپ  رورت  دـصق  هب  نانمـشد  اهراب  .دوب  فورعم  نمـشد  تسود و  نایم  رد  وفع  هب  ربمایپ 
ناکرـشم هدرکرـس  نایفـسوبا  راب  کی  .تشادزاب  یناطیـش  شالت  زا  ار  اهنآ  ناشیا ، شـشخب  هنامیرک و  دروخرب  یلو  دـندوب ، هتفاـی 

هار یتحار  هب  اهرازاب  رد  دمحم  تفگ : دیـشخب و  یلام  تاناکما  وا  هب  .درک  هنیدـم  یهار  ربمایپ  رورت  يارب  ار  شیرق  زا  يدرم  هکم ،
ینب دجـسم  رد  ترـضح  .تفرگ  ار  ربماـیپ  غارـس  دـناسر و  هنیدـم  هب  زور  دـنچ  زا  سپ  ار  دوـخ  زین  وا  .درادـن  یظفاـحم  دور و  یم 

دوخ درم  .دندوب  لهشألادبع 

ص271. ج2 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  - 1
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.دنارورپ یم  رس  رد  یگنرین  درم  نیا  دومرف : دش و  وا  زومرم  تاکرح  هجوتم  ترضح  .دناسر  ربمایپ  هب  ار 

.دروآ ربمایپ  دزن  ار  وا  .تفای  شیادر  ریز  يرجنخ  درک و  ریگتسد  ار  يو  بسانم  تصرف  رد  تفرگ و  رظن  ریز  ار  وا  ریضح  نب  دیسا 
هب امش  نتشک  يارب  نایفسوبا  ارم  تفگ : .دنداد  ناما  وا  هب  .تساوخ  ناما  وا  ینک ؟ یم  هچ  یتسیک و  .وگب  تسار  دیـسرپ : ترـضح 

(1) .دروایب مالسا  اج  نامه  هک  دش  ببس  ربمایپ  شیاشخب  .دوشخب  ار  وا  یگداس  هب  ربمایپ  .تسا  هداتسرف  اجنیا 

نارفاک زا  یکی  .دوب  هدـیمرآ  یتخرد  ریز  تولخ  يا  هقطنم  رد  تحارتسا  يارب  اهدربن ، زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
هب دنلب  ییادص  اب  داتسیا و  ناشیا  نیلاب  رب  وا  .دیشک  ریشمش  ترضح  هنادرم  ناوجان  نتشک  يارب  درک و  هدافتسا  ناناملـسم  تلفغ  زا 

شمارآ لامک  رد  دوب ، هدـش  رادـیب  هزات  هک  ادـخ  ربماـیپ  داد ؟ دـهاوخ  تاـجن  نم  تسد  زا  ار  وت  یـسک  هچ  دـمحم ! تفگ : ربماـیپ 
ار ریشمش  تعرس  هب  ربمایپ  .داتفا  نیمز  رب  ریشمش  دش و  تسس  شناتسد  هک  يا  هنوگ  هب  دناسرت ، ار  رفاک  ربمایپ ، تبیه  هّللَا .  دومرف :

.وت شیاشخب  تفگ : دوب ، هدیسرت  تدش  هب  هک  رفاک  درم  داد ؟ دهاوخ  تاجن  نم  تسد  زا  ار  وت  یسک  هچ  دیـسرپ : وا  زا  تشادرب و 
نیا  (2) .دوش ناناملسم  زا  وا  ات  دش  ببس  دروخرب  نیمه  .تفر  ناناملـسم  يوس  هب  دنادرگزاب و  ار  شریـشمش  دوشخب و  ار  وا  ربمایپ 

هدرک نایب  رافک  رالاس  گرزب و  روثعد  هرابرد  رگید  يا  هنوگ  هب  يدقاو  ار  ارجام 

ص94. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
ص353. هیفلخلا ، هیفلخلا و  - 2
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(1) .تسا

یتسود يردارب و  جیورت  هس _ 

یتسود يردارب و  جیورت  هس _ 

تفر و .دـننک  وگو  تفگ  رایـسب  مه  اب  فرط ، ود  یـسایس  ياه  تئیه  دـیاب  تلم ، ود  ای  روشک  ود  نایم  ینمـشد  نایاپ  يارب  هزورما 
.دماجنا یم  لوط  هب  اه  لاس  هاگ  بلط ، حلص  ياه  تئیه  دمآ 

، ناشیا یتسود  تشذـگ و  هنومن  نیرتالاب  .تسج  یم  دوس  یتسود  يردارب و  شرتسگ  يارب  یتصرف  ره  زا  تمحر ، حلـص و  ربماـیپ 
ههد ود  ربمایپ  .دننک  حتف  ار  هکم  دنتسناوت  دنوادخ  يرای  هب  ناناملسم  ترجه ، متـشه  لاس  ناضمر  رد  .داد  خر  هکم  حتف  نایرج  رد 

يراوگرزب اب  هرود  نیا  رد  نانمـشد  .درک  دروخرب  نانآ  اب  يراوگرزب  تشذگ و  اب  تفرگ و  هدیدان  ار  نانآ  ياه  هجنکـش  اهرازآ و 
.دندوب هدش  انشآ  یبوخ  هب  ربمایپ 

يردارب هک  ارچ  میراد ؛ کین  راتفر  عقوت  وت  زا  دـنتفگ : منک ؟ يراتفر  هچ  امـش  اب  نم  ناترظن  هب  تفگ : شیرق  رافک  هب  ادـخ  ربماـیپ  »
: تفگ شناردارب  هب  فسوی  مردارب  هک  میوگ  یم  ار  ناـمه  امـش  هب  : » دومرف اـهنآ  هب  ربماـیپ  .یتـسه  راوگرزب  ِردارب  رـسپ  راوگرزب و 

(2) «. دیتسه ناگدشدازآ  امش  هک  دیورب  (. 92 فسوی :  ) تسین امش  رب  یخیبوت  تمالم و  زورما 

ناناملسم و رازآ  زا  هاگ  چیه  هک  دندوب  یناسک  نانآ  .درک  مالعا  رده  ار  رفک  نارادمدرـس  ناراک و  تنایخ  یخرب  نوخ  ادخ  ربمایپ 
تسد اه  ینکشدهع 

ص 142. ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
ص146. رصبلا ، لحک  - 2
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: زا دندوب  ترابع  دارفا  نیا  .درک  وفع  زین  ار  ناشیا  هکم  حتف  زا  سپ  یلو  دنتشادنرب ،

یم ار  شلاوما  ترـضح ، نآ  اب  دربن  يارب  درک و  یم  ینمـشد  دناسر و  یم  رازآ  ربمایپ  هب  شردپ  دـننام  هک  لهج  یبا  نب  همرکع  . 1
؛ دیشخب

؛ درک هزرابم  زین  هکم  حتف  نایرج  رد  یتح  دوب و  ربمایپ  تخسرس  نمشد  هک  هیما  نب  ناوفص  . 2

؛ درک نینج  طقس  سرت ، رثا  رب  وا  دناسرت و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز  هک  دوسا  نب  رابُه  . 3

؛ ءادهشلادیس هزمح  لتاق  یشحو ، . 4

ترـضح نآ  سدقم  تحاس  هب  رایـسب  تفگ و  ازـسان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هکم  رد  هک  یمهـس  يرعبَز  نب  هّللادبع  . 5
(1) .درک رارف  هکم  حتف  نایرج  رد  درک و  یم  یجک  نهد 

ناوج تمارک و  زا  رگید  يا  هنومن  .دوشخب  ار  اهنآ  همه  ربمایپ  .دندروآ  مالسا  ای  دنتساوخ  شزوپ  ناشیا  زا  دندمآ و  ربمایپ  دزن  اهنیا 
گنج رد  نمـشد  كاب  یب  عاجـش و  رادرـس  فوع ، نب  کلام  .تسا  نینح  گنج  رد  نمـشد  هاپـس  هدنامرف  ندوشخب  ربمایپ ، يدرم 

هرداصم ار  وا  لاوما  مالسا ، هاپس  .دروخ  تسکش  ماجنارـس  یلو  درک ، قیوشت  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  ار  نزاوه  هلیبق  وا  .دوب  نینُح 
.درب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  اهنآ  درک و  ریسا  ار  وا  ناگتسب  و 

ص146. رصبلا ، لحک  - 1
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وا .داد  هیدـه  وا  هب  رتـش  دـص  نآ ، رب  نوزفا  دـنادرگرب و  وا  هـب  ار  يو  لاوـما  درک و  دازآ  ار  وا  ناگتـسب  ربماـیپ  هـک  دیـشکن  یلوـط 
تمارک و هرابرد  کلام  .دنام  رادیاپ  مالـسا  هار  رد  تفریذپ و  ار  مالـسا  دش و  مالـسا  بوذجم  دـید ، ار  اه  تبحم  نیا  هک  یماگنه 

: دورس نینچ  ربمایپ  شیاشخب  يدرم و  ناوج 

ِِهْلثِِمب ُْتعِمَس  ُْتیَأَر َو ال  ْنِإ  ام 

ٍدَّمَُحم ِْلثِِمب  ْمِهَّلُک  ِساّنلا  ِیف 

يدَتْحا اَذِإ  ِلیِزَْجِلل  یطْعأ  یفْوَأ َو 

ٍدغ ِیف  اّمَع  َكُِربُْخی  ُءاشَی  یتَم  َو 

نادنم تواخـس  مامت  زا  وا  .ما  هدینـش  هن  ما و  هدید  هن  ار  دمحم  دـننام  یتیـصخش  ما ، هدـید  هک  ییاه  ناسنا  همه  نایم  رد  زگره  نم 
(1) .دهد یم  ربخ  هدنیآ  زا  ار  وت  دهاوخب ، هاگره  تسا و  رت  هدنشخب 

نایب هب  اهنت  شخب ، نیا  رد  ام  .دوش  هتشون  هراب  نیا  رد  دیاب  هناگادج  یباتک  تسا و  رایسب  يوبن  ياه  گنج  رد  یگنج  ناریـسا  وفع 
.مینک یم  هدنسب  رگید  دروم  ود 

مالسا هاپس  هب  حبص  زامن  ماگنه  شیرق  ناناوج  زا  رفن ] داتشه  هدش  هتفگ  و   ] رفن لهچ  تفای ، نایاپ  هیبیدح  حلـص  هب  هک  يرفـس  رد  »
دازآ هظحل  نامه  رد  ار  ناریـسا  مامت  ادـخ  ربماـیپ  .دـندروآ  ربماـیپ  دزن  دـندرک و  ریـسا  ار  ناـنآ  یتحار  هب  ناناملـسم  .دـندرک  هلمح 

(2) «. درک

ص156. رصبلا ، لحک  - 1
ص326. ج20 ، راونالاراحب ، - 2
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نیا هدوب و  راکشآ  نانمشد  ناتسود و  يارب  ناشیا  یگدنز  لحارم  همه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هنامیرک  راتفر  نیقی ، هب 
: تشاد رظن  ادخ  نامرف  نیا  هب  هراومه  ترضح  نآ  .تسا  ناشیا  ینامسآ  تیبرت  زا  هتفرگرب  تفص 

(40 اروش :  ) .تسادخ  [ هدهع  ] رب وا  شاداپ  دنک ، يراکوکین  درذگ و  رد  هک  ره  سپ  .تسا  يدب  نآ ، دننام  يدب ، يازج  و 

مالسا راهچ _ 

مالسا راهچ _ 

نابز رب  ار  نیتداهـش  سرت ، يور  زا  رگا  یتح  رفاک  لام  ناج و  .دـندش  یم  دازآ  گـنرد  یب  دـنتفریذپ ، یم  ار  مالـسا  ناریـسا ، رگا 
یمالـسا نیناوق  نیرت  يداینب  زا  مکح  نیا  .تشادن  ناناملـسم  رگید  اب  یتوافت  دوب و  مرتحم  ناناملـسم  رگید  دننام  درک ، یم  يراج 

.دریگب هدیدان  ار  ناناملسم  هزات  نیشیپ  ناهانگ  ادخ  دوش  یم  ببس  تسا و 

طقس سرت ، رثا  رب  وا  دناسرت و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز ، وا  .دوب  ربمایپ  تخـسرس  نانمـشد  زا  دوسأ ، نب  رابُه 
يا : » تفگ تساوخ و  شزوپ  ناشیا  زا  تفر و  ربمایپ  دزن  سپـس  .دوشن  هتـشک  اـت  دروآ  مالـسا  هکم ، حـتف  زا  سپ  راـبه  .درک  نینج 
نم ینادان  لهج و  زا  .دیـشخب  تاجن  تکاله  زا  ار  ام  درک و  تیادـه  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دـنوادخ  میدوب ، كرـشم  اـم  ادـخ ! ربماـیپ 

فطل دروم  ار  وت  دنوادخ  .مدوشخب  ار  وت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .مدرک » يدب  راک  هک  منک  یم  رارقا  نم  رذگب و 
(1) «. دیادز یم  ار  نیشیپ  ناهانگ  مالسا ، .دومرف  تیاده  مالسا  هب  ار  وت  هک  ور  نیازا  تسا ، هداد  رارق  دوخ 

ياه هنومن  .دنریذپب  ار  مالسا  هک  داد  یم  داهنشیپ  ناریسا  هب  ربمایپ  هاگ 

ص147. رصبلا ، لحک  - 1
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هک دش  هتفگ  وا  هب  .دندروآ  ربمایپ  دزن  ار  وا  .دـش  ریـسا  ناّیح ، نب  تارف   » .دراد دوجو  يزاغم  ياه  باتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  يرایـسب 
(1) «. درک وغل  ار  وا  مادعا  مکح  زین  ادخ  ربمایپ  دروآ و  مالسا  وا  سپ  .دننک  یم  اهر  ار  وت  يروایب ، مالسا  رگا 

لمحت .دندرک  تحاران  ار  ناناملـسم  دوخ ، ياه  نابز  مخز  اب  هنیدم  ناقفانم  نایدوهی و  ناناملـسم ، تسکـش  دـحا و  گنج  زا  سپ 
ببـس رگید  يوس  زا  نایدوهی  ناقفانم و  ياهدنخ  شین  وس و  کی  زا  هزمح  نوچ  یگرزب  دارفا  نداد  تسد  زا  گنج و  رد  تسکش 

نانخـس هب  ریـشمش  اب  تساوخ  یم  باطخ  نب  رمع  .دنریگب  ار  ناقفانم  نایدوهی و  اب  گنج  هزاجا  دنورب و  ربمایپ  دزن  ناناملـسم  دـش 
هک تسا  دنوادخ  نیا  رمع ! : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تساوخ  هزاجا  ربمایپ  زا  راک  نیا  يارب  دهد و  خساپ  نایدوهی 

مهاوـخن ار  ناـنآ  نم  .دنمالـسا  ماـظن  هاـنپ  رد  کـنیا  دوـهی ، .دـشخب  یم  تزع  ار  شربماـیپ  دـنک و  یم  ناـیامن  ار  دوـخ  نید  عورف 
(2) «. تشک

داقتعا نم  يربمایپ  دـنوادخ و  یگناـگی  هب  ناـنیا  رگم  : » دیـسرپ وا  زا  ربماـیپ  دـنوش ، هتـشک  ناـقفانم  داد  داهنـشیپ  رمع  هک  یماـگنه 
ادخ ربمایپ  .تسا  ناشیا  قح  گرم ، دش و  اشفا  ناشتشز  هرهچ  زورما  دنناملسم و  ریـشمش  سرت  زا  نانیا  تفگ : خساپ  رمع  دنرادن »؟

، دنابنجب نابز  دمحم  يربمایپ  دنوادخ و  یگناگی  یهاوگ  هب  دروآ و  بل  رب  ار  نیتداهش  هک  ره  نتشک  زا  نم  : » دومرف

ص36. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
ص318. ، 1377 هرذ ، رشن  نارهت ، مالسا ، خیرات  هاوخ ، يداعم  دیجملادبع  - 2
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(1) «. ما هدش  یهن 

هیدف ج )

هیدف ج )

(4 دمحم :  ) .هیدف ای  ششخب  تسا : زیچ  ود  ناناملسم  هب  ناریسا  هرابرد  دنوادخ  نامرف 

هب هجوت  اب  ناناملـسم _  ربهر  ینعی  دنا ؛ هدمآ  ای »  » فطع فرح  اب  مه و  رانک  رد  یلو  تسا ، هدش  مدقم  هیدـف  رب  شـشخب  دـنچ  ره 
ای نامالغ  ییاهر  يارب  هک  تسا  یلوپ  ادف ، ای  هیدف  .تساهبرـس  يانعم  هب  هیدف  .دـنیزگرب  ار  ود  نیا  زا  یکی  دـیاب  دوجوم _  طیارش 

(2) .دوش یم  هداد  ناریسا 

یم وا  .دروآ  یمرد  تراسا  هب  ار  وا  هک  دوب  يدرف  کلم  رد  ریسا  مالسا ، زا  شیپ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  نهک ، نوتم  یسررب  اب 
یم یقاـب  وج  گـنج  هدـنب  ناونع  هب  وا  هنرگو  دریگب ، هیدـف  ناونع  هب  ار  یلوپ  شا ، يدازآ  ربارب  رد  اـی  دزاـس  دازآ  ار  يو  تسناوـت 

عضو ناریسا  يارب  ار  يا  هناتـسود  ناسنا  نیناوق  مالـسا  .دوب  اه  برع  ياه  مسر  وزج  ریـسا ، وضع  عطق  ای  نتـشک  نینچمه   (3) .دنام
.دورن نیب  زا  ناوتان  دارفا  قوقح  ات  درک 

رایـسب ناناملـسم  یلام  بسانمان  عاضوا  هب  ندیـشخب  ناماس  رد  دـش و  یم  تفاـیرد  اهبرـس  ترجه ، تسخن  ياـه  لاـس  رد  ًـالومعم 
نانامهم ًالومعم  نانآ  دش و  هرداصم  شیرق  نارفاک  يوس  زا  نارجاهم  لاوما  هنیدم ، هب  هکم  زا  ناناملـسم  رفـس  اب  اریز  دوب ؛ راذگرثا 

يداصتقا تیعضو  ترجه ، تسخن  ياه  لاس  رد  تسا  یعیبط  .تشاد  دوجو  نینح  گنج  ات  يدام  تالکشم  .دندوب  راصنا 

ص433. ، 1377 هرذ ، رشن  نارهت ، مالسا ، خیرات  هاوخ ، يداعم  دیجملادبع  - 1
.هیدف لخدم  ص14992 ، ج10 ، همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 2

ص631. ج5 ، برعلا ، خیرات  یف  لصفملا  - 3
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هداد ناناملـسم  هب  هتفرگ و  ناشیا  ییاهر  يارب  نارفاک  زا  یغلابم  ور ، نیازا  .دشابن  دعاسم  نادنچ  راصنا ، مه  يدودح  ات  نارجاهم و 
.دندوب یضار  تیعضو  نیا  زا  زین  رافک  .دش  یم 

میلعت دـننام  دـهد ؛ ماجنا  يراک  دـش  یم  فلکم  ریـسا  لوپ ، تفایرد  ياج  هب  هاگ  .دوب  ریـسا  یلام  تیعـضو  اـب  بساـنتم  غلاـبم ، نیا 
(1) .داد یم  رارق  ناملسم  ریسا  ود  يدازآ  ار  رفاک  ریسا  کی  هیدف  ربمایپ  زین  ینامز  .ناناملسم  هب  شیوخ  ياه  هتسناد 

هب ناریـسا  اب  هک  دومرف  ناناملـسم  هب  ادتبا  مالـسا _  خیرات  هوزغ  نیتسخن  ردـب _  گنج  ریـسا  داتفه  زا  ریـسا  هرابرد 68  ادـخ  ربمایپ 
تسد یهت  ناریسا  زا  یخرب  .درک  ناشدازآ  تفرگ و  اهبرـس  مهرد  رازه  راهچ  ات  رازه  رگناوت  ناریـسا  زا  هاگ  نآ  .دننک  راتفر  یکین 

سپ دنزومایب و  نتشون  ندناوخ و  ناملسم  ناکدوک  هب  داد  نامرف  داوساب  ناریـسا  هب  نینچمه  .درک  دازآ  اهبرـس  نتفرگ  نودب  زین  ار 
(2) .تخاس دازآ  ار  نانآ  ناکدوک ، شزومآ  زا 

ناریسا قوقح  تیاعر  د )

هراشا

ناریسا قوقح  تیاعر  د )

وا هب  دنک  یم  مکح  ینآرق  قالخا  ور ، نیازا  .تسا  هتـسب  شیاه  تسد  ناوتان و  ریـسا ، .تشک  دیابن  ار  وا  .دراد  نتـسیز  قح  ریـسا ،
ناوتان تسا ، ناناملـسم  تسد  یتقو  یلو  تسا ، هدش  رـضاح  گنج  نادیم  رد  ناناملـسم  اب  هزرابم  نتـشک و  يارب  ریـسا  .مینکن  متس 

یناسنا قوقح  زا  هک  تسوا  قح  .تسا 

ح1568. ص135 ، ج4 ، يذمرت ، ننس  - 1
ص128. ربمایپ ، یهدنامرف  هویش  - 2
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.میناسرب بیسآ  ریسا  هب  دوش  ببس  یلم  ای  یبهذم  ياه  بصعت  دیابن  دشاب و  رادروخرب 

یکین کی _ 

یکین کی _ 

(1) «. دینک راتفر  وکین  ناریسا  اب  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ربمایپ نارای  .دندش  یم  نانآ  نییآ  مارم و  هتفیش  ناریسا ، هک  يا  هنوگ  هب  دندرک ، یم  یکین  ناریـسا  هب  ادخ  ربمایپ  رادرب  نامرف  نارای 
.دنتسناد یم  مدقم  شیوخ  رب  ار  ناریسا  لاح  همه  رد  هکلب  دنتشادن ، هجوت  یناسنا  قوقح  هب  اهنت 

: دیوگ یم  عیبر  نب  صاعلاوبا 

هب دوب ، مک  رایـسب  هک  ار  نان  میدروخ ، یم  راهان  ای  ماش  هاگره  .دهد  ریخ  ار  نانآ  ادـخ  .مدوب  ریـسا  راصنا  زا  یهورگ  تسد  رد  نم 
ام هب  مه  ار  نامه  دوب و  نان  کچوک  هعطق  کی  طقف  یـضعب  تسد  رد  هاگ  .دندروخ  یم  امرخ  ناشدوخ  دنداد و  یم  صاصتخا  ام 

(2) .دنداد یم 

یم مدقم  دوخ  رب  ار  ناریسا  زین  بکرم  زا  هدافتسا  رد  ربمایپ  نارای  یتح  .دوبن  كاروخ  دروخ و  دح  رد  اهنت  ناریـسا ، هب  نارای  یکین 
.دنتسناد

(3) «. دنتفر یم  هدایپ  دوخ  دندرک و  یم  راوس  ار  ام  نانآ  مدوب ، ریسا  راصنا  تسد  رد  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  هریغم  نب  دیلو 

: دیامرف یم  ناریسا  قوقح  هرابرد  يوبن ، هریس  زا  يوریپ  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب تسا  راوازس  اریز  تسا ؛ هدرک  ریسا  ار  وا  هک  یسک  ندرگ  رب  تسا  یقح  وا  ماعطا  دوش ، هتشک  دعب  زور  ریسا  دشاب  رارق  رگا  یتح 
هداد اذغ  بآ و  ریسا 

 . ص88 ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 1
 . ص88 ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 2
 . ص88 ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  - 3
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(1) .رفاک ریغ  ای  دشاب  رفاک  ددرگ ؛ دروخرب  وا  اب  ارادم  اب  دوش و 

هتسویپ دوب ، هدش  رداص  ناریسا  مادعا  مکح  هک  هظیرق  ینب  هوزغ  رد  .درک  یم  شرافس  ناریسا  هب  ناسحا  هب  اه  گنج  همه  رد  ربمایپ 
(2) .دننک دروخرب  نانآ  اب  یکین  هب  هجوت و  ناریسا  كاروخ  هب  داد  یم  نامرف  ناناملسم  هب 

ارادم ود _ 

ارادم ود _ 

یمرن تسا و  نامیا  فصن  مدرم  اب  يراگزاس  : » دومرف یم  هراب  نیا  رد  ناشیا   (3) .دنک ارادم  مدرم  اب  دوب  رومأم  ادخ  يوس  زا  ربمایپ 
(4) «. تسا یناگدنز  فصن  اهنآ ، اب 

: تسا هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یمن يریگ  تخـس  تنوـشخ و  هب  دـهد ، یم  تمیـالم  هب  هک  ار  یـشاداپ  دراد و  تسود  ار  تمیـالم  تسا و  میـالم  دوـخ  دـنوادخ 
(5) .دهد

دروخرب .دوش  دروخرب  اهنآ  اب  ارادـم  یمرن و  اب  دـیاب  دنتـسه ، دـنب  رد  نانمـشد  یتقو  یلو  درادـن ، یهاگیاج  یناـبرهم  دربن ، ماـگنه 
هثداح تفرگ ، لکش  يرجه  مشـش  لاس  لوالا  عیبر  رد  هک  هباغلا  هوزغ  رد  .تسا  زاجم  يا  هژیو  عقاوم  رد  مادعا ، ناریـسا و  اب  نشخ 
ضرع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  عوکا  نب  هملـس  .تسا  دربن  ناگدروخ  نیمز  اب  ربمایپ  يارادم  هدنهد  ناشن  هک  داد  خر  يا 
ندرگ مریگ و  یم  ار  همه  تسه ، ناشرایتخا  رد  هچنآ  یتسرفب ، نمـشد  يوس  هب  رفن  دص  اب  ارم  رگا  .دنا  هنـشت  نمـشد ، هورگ  درک :

وا هب  ادخ  ربمایپ  .منز  یم  ار  اهنآ 

ص91. ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص237. ج20 ، راونالاراحب ، - 2

ص179. ج3 ، یفاک ، - 3

ص180. ج3 ، یفاک ، - 4

ص182. ج3 ، یفاک ، - 5

ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  قالخا  www.Ghaemiyeh.comهریس و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 186 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_166_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_166_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_166_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13554/AKS BARNAMEH/#content_note_166_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:167

(1) «. نک ارادم  یتفای ، طلست  یتقو  : » دومرف

مادعا . 3

مادعا . 3

(29 حتف :  ) .دننابرهم رگیدمه  اب  ریگ و  تخس  نارفاک  رب  دنیوا ، اب  هک  یناسک  تسادخ و  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

(73 هبوت :  ) .تسا یماجنارس  دب  هچ  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  ریگب و  تخس  نانآ  رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا 

هک دینادب  دنبایب و  تنوشخ  امش  رد  دیاب  نانآ  دینک و  رازراک  دنتـسه ، امـش  رواجم  هک  ینارفاک  اب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(123 هبوت :  ) .تسا ناگشیپاوقت  اب  ادخ 

، نانآ اب  گنج  .دـهد  یمن  ناشن  شوخ  يور  دـنا ، هدـش  ادـص  مه  ناتـسرپاتکی  اـب  راـکیپ  رد  هک  یبلط  تنوشخ  نارفاـک  هب  مالـسا ،
مادعا هب  ناریـسا ، زا  یکدنا  هورگ  اهنت  دنوش ، ریـسا  نارفاک  رگا  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  يرایـسب  ياه  هیآ  رد  هک  تسا  يروتـسد 

يرایـسب ناهانگ  ای  دنا  هدوبن  دنب  ياپ  دوخ  ياهدهعت  هب  ای  هتـشک  ار  ناکاپ  ای  هدوب  راک  تیانج  هک  یناریـسا  .دـش  دـنهاوخ  موکحم 
.دنشوک یم  مالسا  يدوبان  يارب  هرابود  دنوش ، اهر  نانآ  رگا  .دنشچب  ار  گرم  معط  دیاب  دنراد ،

ورمع  ) یجمه رعاش  هّزع  وبا  .درک  یمن  لمحت  ار  هدعو  فلُخ  ور ، نیازا  .دوب  دـنب  ياپ  یعامتجا  يدرف و  ياه  نامیپ  هب  ادـخ  ربمایپ 
نانآ هب  ارم  .مرادـن  يزیچ  مراد و  رتخد  جـنپ  تفگ : دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـش و  ریـسا  ردـب  گنج  رد  بهو ،) نب  ریمُع  نب  هّللادـبع  نب 

درک دهعت  لباقم ، رد  وا  .درک  دازآ  ار  وا  ربمایپ  .شخبب 

ص254. رصبلا ، لحک  - 1
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.دنکن تکرش  گنج  رد  دیوگن و  رعش  ربمایپ  دض  رب  رگید  هک 

جییهت ار  نانآ  دوخ  راعـشا  اب  تفر و  یم  لیابق  نایم   » .درک تکرـش  زین  دحا  گنج  رد  هّیما ، نب  ناوفـص  ياوغا  هب  وا  يدنچ  زا  سپ 
نم رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  مراد ، ینارتخد  .دـندروآ  نوریب  هارکا  اـب  ارم  تفگ : دـش و  ریـسا  راـب  رگید  وا  .درک  یم 

هب تسد  هک  يدرگ  یمن  زاب  هکم  هب  وت  .دوش  یمن  هدـیزگ  راـبود  خاروس  کـی  زا  نمؤم  : » دومرف ربماـیپ  .نک  میاـهر  راذـگ و  ّتنم 
(1) .درک رداص  ار  وا  لتق  نامرف  هاگ  نآ  .مدرک » رخسمت  ار  دمحم  زاب  ییوگب  یشکب و  تیاه  هنوگ 

.دوب هدش  تباث  نانآ  تنایخ  تیانج و  هک  درک  یم  رداص  ار  یناریسا  لتق  نامرف  ربمایپ  هک  میبای  یمرد  يوبن ، هریس  هعلاطم  اب 

ص41. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مجنپ : لصف 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

هناسر ياهدیابن  اهدیاب و 

هناسر ياهدیابن  اهدیاب و 

هراشا

هناسر ياهدیابن  اهدیاب و 

اه لصف  ریز 

قالخا هقف و  کیکفت  . 1

يوبن رصع  یسانشزاب  . 2

يروحمادخ تسرد  باتزاب  . 3

ربمایپ ياه  گنج  تسرد  باتزاب  . 4

ربمایپ یبلط  حلص  نییبت  . 5

نامیا هیحور  تیوقت  . 6

اه همانرب  رد  عوضوم  هب  نتخادرپ  ياهراک  هار 

قالخا هقف و  کیکفت  . 1

قالخا هقف و  کیکفت  . 1

، بحتـسم مارح ، بجاو ،  ) یعرـش ماکحا  .دراد  ینوناق  رابتعا  دنیوگ و  تنـس »  » ار ناموصعم  ربمایپ و  توکـس  یتح  راتفگ و  راتفر ،
هک دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  نازاس  همانرب  نیاربانب ، .تسا  ناـموصعم  تنـس  نیمه  نآرق و  زا  هتفرگرب  حاـبم ) هورکم و 
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.دنک تسردان  یتشادرب  بطاخم  دراد  ناکما  دوشن ، مزال  ياه  تقد  رگا  تسین و  تحار  نادنچ  ناموصعم  یقالخا  هریس  نایب 

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  دشاب ، هتشاد  دنس  يوبن ، ياه  تیاور  رگا 

.دننک يوریپ  نآ  زا  دنناوت  یم  ناگمه  . 1

.ربمایپ يارب  نارسمه  ددعت  لثم  تسا ؛ ناموصعم  ای  ربمایپ  يارب  هژیو  یصخش و  ماکحا  زا  . 2

.دنا هدرک  وغل  ار  مکح  نآ  يدعب  ناماما  تسا و  هدش  خوسنم  لئاسم  زا  . 3

هتـسد زا  رگا  دـنهد و  حیـضوت  نآ  هرابرد  دـیاب  یبهذـم  ناسانـشراک  دوب ، موس  مود و  هتـسد  زا  رظن  دروم  ناتـساد  هریـس و  هچنانچ 
.دوش صخشم  نآ  ندوب  یقالخا  ای  یهقف  دریذپ و  تروص  يدیدج  شواک  دیاب  دوب ، تسخن 

داد یمن  هزاجا  دوخ  نارای  هب  درک و  یم  يراددوخ  اهرازتشک  اه و  هناخ  ندرک  ناریو  ناتخرد و  ندـنک  زا  ادـخ  ربمایپ  هنومن ، يارب 
ناکدوک نانز و 
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همه دزومآ  یم  ام  هب  هقف  تسا ؟ هنوگچ  نآ  يارجا  تسا ، یهقف  رگا  یهقف ؟ ای  تسا  یقالخا  مکح  کی  نیا  اـیآ  .دنـشکب  ار  رفاـک 
دـسر یم  رظن  هب  .دـنا  هدرک  يا  هدرتسگ  ياه  شالت  هنیمز  نیا  رد  ناهیقف  ناموصعم و  تسا و  حابم  ترورـض ، ماگنه  اه ، یهن  نیا 

.دوش هئارا  تفارظ  اب  یقالخا  دراوم  اهنت  دیاب  اه ، گنج  رد  ربمایپ  هریس  شخب  رد 

يوبن رصع  یسانشزاب  . 2

يوبن رصع  یسانشزاب  . 2

دهاوخ يرتهب  يانعم  بادآ  نآ  دوش ، هتخانـش  یبادآ  ره  ناـکم  ناـمز و  فرظ  هچناـنچ  .تسا  ناـمز  ناـکم و  وریپ  موسر ، بادآ و 
.تفای

زاجح نیمزرس  تسردان  ياه  مسر  حالـصا  ياتـسار  رد  ربمایپ ، ياه  شنکاو  اه و  شنُک  اه ، يزاس  گنهرف  زا  یهجوت  لباق  شخب 
.میوش هاگآ  موسر  بادآ و  نآ  زا  هک  دوش  یم  راکشآ  یتقو  شموق  اب  ربمایپ  دروخرب  تفارظ  هزورما  نیاربانب ، .تسا  هدوب 

دلج زا  یـشخب  تسا و  هدرک  نییبت  لماک  روط  هب  ار  یلهاج  برع  موسر  بادآ و  مالـسالا ، لبق  برعلا  خـیرات  یف  لـصفملا  باـتک 
مالـسا و نابطاخم ، هک  دننک  نییبت  يا  هنوگ  هب  ار  موهفم  نیا  دـنناوتب  دـیاب  اشوک  نازاس  همانرب  .تسا  عوضوم  نیا  هرابرد  نآ  مجنپ 

.دننک سح  اه  نامز  همه  رد  ار  مالسا  ییآراک  یگنادواج و  دننادن و  ربمایپ  هرود  هب  طوبرم  اهنت  ار  ربمایپ  نانخس 

يروحمادخ تسرد  باتزاب  . 3

يروحمادخ تسرد  باتزاب  . 3

ناسر و مایپ  نیرتهب  وا  اریز  تسا ؛ قح  ترـضح  زا  يرادرب  نامرف  تهج  رد  دـنک ، یم  هک  يراک  ره  .تسادـخ  بوخ  هدـنب  ربمایپ ،
.تسا رادرب  نامرف 

نیرتهب هب  تسا ، يوبن  راتفگ  راتفر و  یلصا  زغم  نانوچ  هک  هتکن  نیا  دیاب 
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هللا یلص  دمحم  ترضح  .تسوا  يروحمادخ  زا  هتفرگرب  ترضح ، نآ  يزیتس  متس  ییوج و  حلـص  نیاربانب ، .دوش  هداد  ناشن  لکش 
.تسا یهلا  تافص  يامن  مامت  هولج  هلآ  هیلع و 

بوخ ناگدـنب  اب  هک  هنوگ  نامه  .تیراـهق  بضغ و  تافـص  ياراد  مه  تسا و  تیفوئر  تیناـمحر و  تافـص  ياراد  مه  دـنوادخ ،
ِراّفُْکلا یَلَع  ُءاّدِـشَأ  : » تسا نینچ  زین  ربمایپ  .دوش  یم  دراو  مشخ  ماقتنا و  رد  زا  نامرفان  ناگدـنب  اب  رگ ، يراـی  تسا و  ناـبرهم  دوخ 

«. ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  تسا و 

توافتم تافـص  زا  يا  هعومجم  ربمایپ ، .دوش  هداد  ناشن  دیابن  ربمایپ  تینامحر  ياه  هولج  اهنت  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  تیاعر 
وفع ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  سپ  .دـنک  عمج  دوخ  رد  ار  داضتم  رهاظ  هب  تافـص  نیا  مامت  هک  تسا  یـسک  لماک  ناـسنا  .تساراد  ار 
: تسا نینچ  زین  ادخ  هکنیا  هچ  دوب ؛ رتشیب  ترضح  نآ  ینامحر  ياه  هولج  هتبلا  .تشاد  هجوت  مادعا  مکح  دودح و  هب  درک ، یم 

(1) .ُهَبَضَغ ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَس  ْنَم  ای 

.تسا هتفرگ  یشیپ  شمشخ  رب  شا  ینابرهم  هک  یسک  يا 

ییوگ هک  دننک  یم  دای  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  یلع و  ماما  زا  یلکـش  هب  دنیوگ و  یم  نخـس  ربمایپ  تینامحر  زا  يا  هنوگ  هب  هاگ 
یلماک ياه  ناسنا  ناراوگرزب ، نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  .دـنا  یهلا  بضغ  رهظم  ناموصعم ، رگید  ادـخ و  تینامحر  رهظم  ربماـیپ ،

.دنا یهلا  ياه  تفص  همه  ياراد  هک  دنتسه 

ربمایپ ياه  گنج  تسرد  باتزاب  . 4

ربمایپ ياه  گنج  تسرد  باتزاب  . 4

ص 108. ج 2 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نب  دس  - 1
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رگا ربمایپ  .تسا  هتشاد  ینامحر  هبنج  زین  يوبن  ياه  گنج  میبای  یمرد  دوش ، يواکزاب  تسرد  رگا  یلو  تسا ، مشخ  رهظم  گنج ،
هفسلف نایب  اب  دودح  يارجا  مالعا و  دراوم  دیاب  .درک  یمن  نیرفن  ار  دوخ  تخسرس  نانمشد  نارفاک و  هاگ  چیه  دش ، یم  نیگمـشخ 

.تسوا ینابرهم  ادـخ و  فطل  هناشن  هعماج و  دوس  هب  زین  اه  يریگ  تخـس  نیا  دـنک  كرد  بطاخم  هک  دوش  ناـیب  يا  هنوگ  هب  نآ ،
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

و  ) (1) .دـندوب دـسفم  اهنآ  .تسا  هعماج  هب  تفوطع  يارب  هدرب ، نیب  زا  ار  دـساف  صاخـشا  هدرک و  گـنج  مالـسا  هک  مه  ییاـج  نآ 
(2) (. دندش یم  هعماج  یبارخ  ببس 

.تسا شیوخ  رـصع  ياهدادـخر  اب  ییورایور  رد  ربمایپ  یقطنم  شور  هدـنهد  ناشن  اه ، گنج  لماوع  یـسررب  هتکن و  نیا  هب  هجوت 
زا رود  هب  ترـضح ، راـتفر  هک  دـنک  یم  فارتـعا  یفـصنم  ره  دوش ، نییبـت  شا  هدروـخ  مسق  نانمـشد  اـب  ربماـیپ  یقـالخا  شنم  رگا 

.تساک یم  گنج  یتشز  تدش  زا  ناناملسم ، نایم  رد  یهلا  هزیگنا  داجیا  قالخا و  ندرک  مکاح  اب  ادخ  ربمایپ  .تسا  هدوب  تنوشخ 

ربمایپ یبلط  حلص  نییبت  . 5

ربمایپ یبلط  حلص  نییبت  . 5

یفرعم تنوشخ  نید  ار  مالـسا  یهورگ ، تسا  هدـش  ببـس  لاس  هد  زا  رتمک  تدـم  رد  هّیرـس ) و 56  هوزغ   27  ) یماـظن تکرح   83
.دوش یم  عفر  نامگ  نیا  میرگنب ، تقد  هب  يوبن  ياه  گنج  هب  رگا  .دننک 
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انـشآ ربمایپ  یتسود  حلـص  دـنلب و  حور  اب  ار  نایناهج  دـیاب  دـننک ، یم  یفرعم  تسیرورت  ار  ناناملـسم  مالـسا و  هک  زورما  يایند  رد 
یبلط حلص  دیاب  دوش ، یم  هتخاس  هک  ییاه  همانرب  نیاربانب ، .درگن  یمن  تسرد  يوبن  هریس  هب  زین  یناریا  ناوج  لسن  هنافـسأتم  .مینک 

.دهد ناشن  فافش  روط  هب  ار  ترضح  نآ 

نامیا هیحور  تیوقت  . 6

نامیا هیحور  تیوقت  . 6

.دوش یم  ور  هبور  یـسایس  یگنهرف و  يداـصتقا ، یماـظن ، ياـه  مجاـهت  اـب  هراومه  دـشوک ، یم  قح  هب  ندیـسر  يارب  هک  يروـشک 
یگدرتسگ ای  ورین  ینوزف  دوش ، زوریپ  نانمـشد  رب  ربمایپ  دش  ببـس  هچنآ  .درک  لمحت  ار  اه  مجاهت  نیا  همه  يوبن ، ياپون  تموکح 

ياه گنج  رتشیب  رد  .ناناملـسم  یگچراپ  کی  تماقتـسا و  يوق و  نامیا  درک : هریچ  نانمـشد  رب  ار  نانآ  زیچ  ود  اهنت  .دوبن  حـالس 
يزوریپ .دندش  یم  زوریپ  یلو  دنتشاد ، ورین  نانمشد  موس  کی  ناناملسم  یهاگ  .دوب  نانمشد  زا  رتمک  رایسب  ناناملسم  رامش  ربمایپ ،

.دوب نانآ  تماقتسا  داحتا و  نامیا ، دروآ  هر  ناناملسم ،

گنج تخاـس  هصرع  رد  یگرزب  ياهدرواتـسد  هب  نونکاـت  شدـنمورب ، ناـناوج  ناوـت  ادـخ و  يراـی  هـب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
، مدرم ام و  نایماظن  دیما  دوش  بجوم  دیابن  یلو  تسام ، رورغ  يدنلبرس و  ببس  اه  تیقفوم  نیا  .تسا  هتفای  تسد  یماظن  ياهرازفا 

.تسا یمتح  یماظن  ناوت  هیاس  رد  ام  يزوریپ  دننک  روصت  دشاب و  ییاه  حالس  نینچ  هب 

ردص ناگدنمزر  يوق  نامیا  میناوتب  رگا  دوب و  مالسا  ناگدنمزر  خسار  نامیا  درک ، زوریپ  قارع  اب  گنج  رد  ار  ام  هچنآ  مینادب  دیاب 
ياه تردـق  مامت  مجاهت  ربارب  رد  میناوت  یم  مینک ، یفرعم  ناملـسم  مدرم  ناوج و  لسن  يوگلا  ار  نآ  میـشک و  ریوصت  هب  ار  مالـسا 

.میتسیاب ناهج 
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نامیا تیوقت  هب  دیاب  زین  ناغّلبم  .دنهد  شرتسگ  دـننک و  تیوقت  ار  ام  یعافد  يروآ  نف  زور  ره  دـیاب  یماظن  روما  ناراذـگ  تسایس 
نانآ اریز  نردم ؛ ياه  حالس  هن  تسا ، يوق  نامیا  نیمه  زا  رتشیب  هراومه  نمـشد  بعر  ساره و  دینادب  دنـشیدنیب و  دوخ  نابطاخم 

: تفگ یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .دنرادروخرب  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  يرترب  زا  هشیمه 

يروتارپما رب  ار  فیعـض  رکـشل  کی  هک  دوب  نامیا  توق  دوب ؛ نامیا  توق  هملک و  تدحو  مالـسا ، ردـص  رد  نیملـسم  يزوریپ  زمر 
(1) .درک هبلغ  مور  لوارق  شیپ  رکشل  رفن  رازه  تصش  رب  دیلو  نب  دلاخ  يربهر ) تدایق =(  هب  رفن  یس  داد و  هبلغ  ملاع  گرزب  ياه 

اه همانرب  رد  عوضوم  هب  نتخادرپ  ياهراک  هار 

اه همانرب  رد  عوضوم  هب  نتخادرپ  ياهراک  هار 

: داد ناشن  ناوت  یم  نوگانوگ  ياه  لکش  هب  ار  اه  گنج  رد  يوبن  قالخا 

ار اهنآ  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  نوگانوگ  ياه  عوضوم  هرابرد  یباذج  هاتوک و  ياه  ناتساد  هاتوک : ياه  ناتـساد  . 1
سرد نتخومآ  ای  هیحور  تیوقت  يارب  اه ، ناتساد  نیا  زا  یخرب  .درک  هدامآ  هاتوک  ياه  ملیف  يارب  دنارورپ و  عبنم  دنچ  زا  هدافتسا  اب 
بلاق رد  ناوت  یم  ار  ...و  یبلط  تداهـش  اه ، گنج  رد  ناناوجون  هنابلطواد  تکرح  هنومن ، يارب  .تسا  دـیفم  ناناوج  هب  يوبن  ياـه 

.دیشک ریوصت  هب  هاتوک  ياه  ملیف 

 _ یتیبرت هاگن  اب  ار  گنج  دنچ  ناوت  یم  .تسا  كدنا  هتفای ، نایاپ  يریگرد  هزرابم و  اب  هک  يوبن  ياه  گنج  رامش  یتیبرت : ریس  . 2
، دحا ردب ، ياه  گنج  .درک  نیودت  ناناوجون  ياه  همانرب  يارب  ییامنایوپ  لکش  هب  یخیرات _  تیاور  هن 

ص66. ج7 ، ماما ، هفیحص  - 1
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.تسا بسانم  هویش  نیا  يارب  نینح  هکم و  حتف  بازحا ،

هژیو ياه  هورگ  .تسا  طوبرم  یماظن  دارفا  یماظن و  ياه  تبـسانم  گنج ، نامز  هب  رتشیب  عوضوم  نیا  ثحابم  هژیو : ياـه  هورگ  . 3
رد اه ، تبـسانم  نیا  رد  ار  يوبن  قالخا  زا  ییاه  شخب  دنناوت  یم  دهاش ) جیـسب و  شترا ، هاپـس ، سدقم ، عافد  دننام   ) امیـس ادص و 

.دننک حرطم  هرفن  ود  ياهوگو  تفگ  گنهآامن و  بلاق 

.دـشاب هتـشاد  دومن  زین  رـضاح  نرق  ِناسنا  یگدـنز  رد  وگلا  نیا  دـیاب  تسا ، ناناملـسم  يارب  یبسانم  يوگلا  ربمایپ ، رگا  یقیبطت : . 4
ياه ملیف  زا  .دندیـشخرد  شوخ  قارع  ناریا و  گنج  رد  مالـسا ، ردـص  ناناملـسم  زا  يوریپ  اـب  نایجیـسب ) هژیو  هب   ) اـم ناگدـنمزر 

، هنومن يارب  .تسا  هتشاد  ییاه  هنومن  مالسا  ردص  رد  اقیقد  هک  تفای  ار  يدراوم  ناوت  یم  ...و  اه  همان  تیـصو  راگزور ، نآ  دنتـسم 
یگمه ...و ، هدنامرف  ندوب  یمدرم  راثیا ، تشذـگ و  ناریـسا ، اب  بسانم  دروخرب  ههبج ، رد  روضح  هب  ناناوج  قایتشا  یبلط ، تداهش 

زورید و قـیفلت  اـب  دـنناوت  یم  نادـنمرنه  .تسا  هداد  خر  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  مه  مالـسا و  ردـص  رد  مه  هک  تسا  يدراوـم  زا 
قادصم سپـس  .دـننک  نایب  ندیـشک  ریوصت  هب  اب  ای  ندرک  تیاور  اب  ار  يوبن  ياه  گنج  رد  قالخا  هنحـص  ود  زورما ، يریذـپوگلا 

(. تسا بسانم  هویش  نیا  يارب  حتف  تیاور  ياه  تمسق  زا  يرایسب  شخب   ) .دنهد ناشن  سدقم  عافد  نارود  زا  ار  نآ  يزورما  ياه 

ارچ تساجک ؟ نافلاخم  نانمـشد و  اب  ارادم  زرم  تسا ؟ زیاج  هزادـنا  هچ  ات  نارفاک  اب  زیمآ  تملاسم  دروخرب  یملع : ياهدرگزیم  . 5
ناوت یم  شـسرپ  اه  هد  هعومجم ، نیا  هعلاطم  اب  دوب ؟ نابرهم  دـندیگنج ، یم  ترـضح  نآ  اب  زورید  ات  هک  ناناملـسم  هزات  اـب  ربماـیپ 

بسانم یخیرات  یملع و  ياهوگو  تفگ  يارب  هک  تفای 
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.تسا

نابطاخم هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  داد ، هئارا  ار  نآ  نوگانوگ ، ياـه  هویـش  هب  ناوت  یم  تسا و  باذـج  عوضوم  نیا  تسا  ینتفگ 
.دنتسه اه  همانرب  هنوگ  نیا  رظتنم  جیسب ) سدقم و  عافد  هتفه   ) صاخ ینامز  هرود  کی  رد  رتشیب 
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همان باتک 

همان باتک 

_ . 1378 ه لوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  اج ، یب  میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  . 1
.ق

، رکفلاراد توریب ، ماّحللا ، دمحم  دیعس  قیقحت : راثآلاو ، ثیداحألا  یف  فَّنصملا  یسبع ، دمحم  نب  هّللادبع  یفوک ، هبیـش  یبا  نبا  . 2
.ق 1409 ه . _ لوا ، پاچ 

.ق 1425 ه . _ لوا ، پاچ  نیدلا ، دعس  راد  قشمد ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تاوزغ  نامحرلادبع ، جرفلاوبا  يزوج ، نبا  . 3

.ق 1415 ه . _ رکفلاراد ، توریب ، يریش ، یلع  ققحت : قشمد ، هنیدم  خیرات  نسح ، نب  یلع  رکاسع ، نبا  . 4

، لوا پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، دحاولادبع ، یفطصم  قیقحت : هیوبنلا ، هریـسلا  رمع ، نب  لیعامـسا  یقـشمد ، ریثک  نبا  . 5
.ق 1396 ه . _

.ات یب  رکفلاراد ، اج ، یب  یقابلادبع ، داؤف  دمحم  قیقحت : هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دمحم  ینیوزق ، هجام  نبا  . 6

.ات یب  رداص ، راد  توریب ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  . 7

.ق 1419ه . _ لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  بیتاکم  یلع ، یجنایم ، يدمحا  . 8

، مق مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  ریسفت  بوسنم ،)  ) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  . 9
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.ق 1409 ه . _ لوا ، پاچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  هسردم 

.ق 1401 ه . _ عیزوتلا ، رشنلا و  هعابطلل و  رکفلاراد  اج ، یب  يراخب ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، . 10

پاچ هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ثدحم ،)  ) ینیـسح نیدلا  لالج  دیـس  قیقحت : نساحملا ، دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  یقرب ، . 11
.ق 1370 ه . _ لوا ،

.م  1956 هیرصملا ، هضهنلا  هبتکم  هرهاق ، دجنم ، نیدلا  حالص  ققحم : نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، . 12

.ق 1403 ه . _ مود ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، نامثع ، دمحم  نامحرلادبع  قیقحت : يذمرت ، ننس  یسیع ، نب  دمحم  يذمرت ، . 13

نیدلا لالج  ریم  حیحصت : ملکلاررد ، مکحلاررغ و  يدمآ ، یمیمت  . 14

.ات یب  مود ، پاچ  یلم ، راثآ  نمجنا  تاراشتنا  هلسلس  يومرا ، ثدحم  ققحم : تاراغلا ، دمحم ، نب  میهاربا  یفقث ، . 15

، لوا پاچ  تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  نارهت ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریـس  مالـسا  یـسایس  خیرات  لوسر ، نایرفعج ، . 16
.1373

، نآرق رد  لوحت  ریس  يدهم ، دمحم  يرفعج ، . 17

، لوا پاچ  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، عیـشت ، فراعملا  هرئاد  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  . 18
.1375

، مود پاچ  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  مق ، هعیرـشلا ، لئاسم  لیـصحت  یلإ  هعیـشلا  لئاسو  نسح ، نب  دـمحم  یلماع ، ّرح  . 19
.ق 1414ه . _

.1373 نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، يومرا ، ینیسح  . 20
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.ق 1400 ه . _ هفرعملاراد ، توریب ، هیبلحلا ، هریسلا  یبلح ، . 21

.ات یب  مراهچ ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، گنج ، نادیم  رد  اعد  نیسح ، یناشاک ، يردیح  . 22

.1378 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  اج ، یب  ماما ، هفیحص  يوسوملا ، هّللا  حور  ینیمخ ، . 23

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  هیمالسالا  هبتکملا  توریب ، هیوبنلا ، هریسلا  ینیز ، دمحا  نالحد ، . 24

.1372 لوا ، پاچ  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، يوبن ، هریس  یفطصم ، ینارهت ، داشلد  . 25

.1372 نارهت ، یهاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، همان ، تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 26

.ق 1407 ه . _ لوا ، پاچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  هسردم  مق ، تاوعدلا ، نیدلا ، بطق  يدنوار ، . 27

.1377 مهدراهچ ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، تیدبا ، غورف  رفعج ، یناحبس ، . 28

.1375 لوا ، پاچ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق ، دیواج ، روشنم  رفعج ، یناحبس ، . 29

.ق 1410 ه . _ لوا ، پاچ  رکفلاراد ، ماحللا ، دومحم  دیعس  ققحم : دواد ، یبأ  ننس  ثعشا ، نبا  یناتسجس ، . 30

.1372 مراهچ ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  شزومآو  تاراشتنا  اج ، یب  يدیهش ، رفعج  دیس  مجرتم : هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  . 31
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، هیملعلا بتکلاراد  توریب ، ضوعم ، دـمحم  یلع  دوجوملادـبع و  دـمحا  لداع  ققحم : داشرلا ، يدـهلا و  لبـس  یحلاص ، یماش ، . 32
.ق 1414 ه . _ لوا ، پاچ 

رد هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  شنیب ، نیـسحلادبع  مجرتم : ربمایپ ، یهدـنامرف  هویـش  دومحم ، باطخ ، تیـش  . 33
.1378 لوا ، پاچ  هاپس ،

هجرف یلاـعت  هللا  جـع  يدـهم  ماـمالا  هسـسؤم  مـق ، مالــسلا ، هـیلع  اـضرلا  هفیحــص  . ______________________، 34
.ق 1408 ه . _ فیرشلا ،

.1362 هیملع ، هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  ححصم : لاصخ ، یلع ، نب  دمحم  قودص ، . 35

.1381 لوا ، پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  مق ، مالسا ، ربمایپ  خیرات  سابع ، يرئاح ، ییافص  . 36

.ات یب  اج ، یب  یملع ، سلجم  تاراشتنا  یمظعا ، نمحرلا  بیبح  ققحم : فَّنَصُملا ، قازرلادبع ، یناعنص ، . 37

همالع رکف  یملع و  داـینب  اـج ، یب  ینادـمه ، يوسوم  رقابدـمحم  دیـس  همجرت : نازیملا ، ریـسفت  نیـسحدمحم ، دیـس  ییاـبطابط ، . 38
.1366 موس ، پاچ  ءاجر ، یگنهرف  رشن  زکرم  يراکمه  اب  ییابطابط 

.ق 1415 ه . _ لوا ، پاچ  یملعا ، هسسؤم  توریب ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  نسح ، نب  لضف  یسربط  . 39

.ق 1403 ه . _ مراهچ ، پاچ  یملعا ، هسسؤم  توریب ، يربط ،) خیرات   ) كولملاو ممالا  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، . 40
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.ق 1414 ه . _ لوا ، پاچ  هثعبلا ، هسسؤم  مق ، یلامالا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، . 41

، مراهچ پاچ  هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ناسرخ ، يوسوم  نسح  دیـس  قیقحت : ماکحالا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یـسوط ، . 42
.1365

.ق 1413 ه . _ مود ، پاچ  دادغب ، هعماج  دادغب ، مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  داوج ، یلع ، . 43

ق، 1417 ه . _ هیقفلا ، هسـسؤم  توریب ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعالا  یبنلا  تاوزغ  یف  يربکلا  هعوسوملا  نسحدـمحم ، هیقف ، . 44
.اج یب 

.1365 لوا ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  هسسوم  نارهت ، بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  دمحا ، نیدلا  باهش  يریوف ، . 45

.1370 مود ، پاچ  رصان ، مق ، يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  همجرت : رصبلا ، لحک  سابع ، خیش  یمق ، . 46

.ق 1404 ه . _ موس ، پاچ  بتکلا ، راد  هسسؤم  مق ، يریازج ، بیط  دیس  ححصم : یمقلا ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق ، . 47

.1363 مجنپ ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  ححصم : یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 48

.ات یب  رداص ، راد  توریب ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم  . 49

.1374 لوا ، پاچ  هشیدنا ، گنهرف و  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دمحم  همجرت : تاقبط ، دعس ، نب  دمحم  . 50

.1377 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، يدوعسم ، يداهلادبع  مجرتم : هنسلا ، باتکلا و  یف  هالصلا  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 51
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اـضردیمح مجرتم : مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هاگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  دـمحم ، يرهـش ، ير  يدـمحم  . 52
.1385 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ،

.1377 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضردیمح  مجرتم : همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 53

.ق 1385 ه . _ لوا ، پاچ  نامعنلا ، هعبطم  فجن ، هداعسلا ، جهن  رقابدمحم ، يدومحم ، . 54

.م  1963 ق /  1383 ه . _ فراعملاراد ، مالسالا ، مئاعد  دمحم ، نب  نامعن  یبرغم ، . 55

.ات یب  دیفملاراد ، مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : داشرالا ، نامعن ، نب  دمحم  دیفم ، . 56

.1371 مهدزای ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، هنومن ، ریسفت  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 57

.1374 مراهچ ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  اضردمحم ، ینک ، يودهم  . 58

.ق 1408 ه . _ مود ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، ازریم  يرون ، . 59

پاچ هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، رداقلادبع ، یفطـصم  قیقحت : نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  هّللادـبع ، نب  دـمحم  يروباشین ، . 60
.ق 1411 ه . _ لوا ،

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، ملسم ، حیحص  جاجح ، نب  ملسم  يروباشین ، . 61

، مود پاچ  یهاگشناد ، رـشن  زکرم  یناغماد ، يودهم  دمحم  مجرتم : ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يزاغم  رمع ، نب  دمحم  يدقاو ، . 62
.1369
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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
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