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روپرصان راقفلاوذ  راتساریو :

هط باتک  رشان :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک : هیهت 

شراگن پاچ :

1385 لوا /  پاچ : تبون 

ناگرامش :

اهب  :
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هچابید

زا یکی  .دـنریگ  یم  رارق  لاـمک  ریـسم  رد  ناـنآ  یلمع  هریـس  زا  يوریپ  اـب  اریز  تساـه ؛ ناـسنا  یلمع  تیبرت  يوگلا  ناربماـیپ  هریس 
رد دنوادخ  .دوش  یمن  هدید  اه  بتکم  رگید  رد  هک  تسا  هتکن  نیمه  يرشب  ياه  بتکم  رگید  اب  یهلا  بتکم  یـساسا  ياه  توافت 

هیلع و هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یفرعم  اب  اتـسار ، نیمه  رد  .دنک  یم  یفرعم  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  ار  يرایـسب  ياهوگلا  میرک  نآرق 
ربمایپ نایدا و  متاخ  مالسا ، نید  هک  اجنآ  زا  .دناوخ  یمارف  ترضح  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  ناناملسم  هنـسح ، هوسا  وگلا و  ناونع  هب  هلآ 

هب اه  ناسنا  همه  يارب  یگدـنز  ياه  هبنج  یمامت  رد  لماک  عماـج و  هنومن ، ییوگلا  ناـشیا  تسا ، ناربماـیپ  متاـخ  مالـسا ، راوگرزب 
.دور یم  رامش 

نآ هک  يریـسم  رد  دـیاب  تسا ، یهلا  برق  لامک و  هب  ندیـسر  یقالخا و  لـیاضف  زا  يرادروخرب  راتـساوخ  هک  سک  ره  ور ، نیا  زا 
درب و یمن  ییاج  هب  هار  تسا ، ریـس  بلاـط  هوسا ، یب  هک  یـسک  تروص ، نیا  ریغ  رد  .درادرب  ماـگ  تسا ، هدرک  صخـشم  ترـضح 

.تسا یهارمگ  هوسا ، زا  يوریپ  نودب  یبلط  لامک  اریز  ددنب ؛ یمن  یفرط 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  هریس  زا  یهاگآ  هار ، نیا  ندومیپ  رد 
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.ددرگ یم  مهارف  ینامیا  لمع  يارب  مزال  تریصب  نیتم ، لبح  نیا  هب  ندز  گنچ  اب  تسا و  ییوج  لامک  تسخن  طرش 

نارک یب  يایرد  زا  يا  هرطق  اب  تقیقح  ناـیوپ  هر  ناگتفیـش و  رتشیب  هچره  یهاـگآ  ییانـشآ و  يارب  تسا  یـشالت  رـضاح  شهوژپ 
.تسا هدش  نیودت  یعامتجا  قالخا  يدرف و  قالخا  لصف  ود  رد  هک  یقالخا  ياه  عوضوم  یخرب  رد  ناربمایپ  متاخ  نانخس 

رد زین  هعومجم  نیا  میرب  یم  دیما  مینک و  یم  يرازگ  ساپس   _ این ینیسح  لابقا   _ مناخ دنمجرا ، رگشهوژپ  ياه  شالت  زا  نایاپ  رد 
.دیآ هناسر  باحصا  راک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هب  طوبرم  ياه  همانرب 

قیفوتلا یلو  هنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

(21 بازحا :  ) .ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

دش سلجم  هام  دیشخردب و  يا  هراتس 

دش سنوم  قیفر و  ار  ام  هدیمر  لد 

تشونن طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ ، هب 

ناشیا كرابم  مان  هب  ار  لاس 1385  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يراتفگ  يراتفر و  هریـس  یـسانشزاب  يارب  بالقنا ، هنازرف  ربهر 
هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  زا  يرت  لماک  تخانـش  ندروآ  تسد  هب  اب  ات  تساوخ  یمالـسا  تما  زا  راکتبا ، نیا  اب  ناـشیا  .تسارآ 

یفرعم نایناهج  هب  یقالخا  یناسنا و  يوگلا  نیرت  هتـسجرب  ار  راوگرزب  نآ  خـیرات ، هناگی  نآ  زاس  ناسنا  ياه  هزومآ  هب  لـمع  هلآ و 
ياه هزومآ  نتـسبراک  هب  اب  دـنراد و  یم  ساپ  دوخ  دوجو  فدـص  رد  ار  كاـنبات  رهوگ  نیا  ناـهج ، نادرمدازآ  دـیدرت ، یب  .دـننک 

.دنیاشگ یم  نارگید  دوخ و  یترخآ  ییایند و  یتخب  شوخ  يوس  هب  ینزور  شا ، ینارون 

زاس ناسنا  یلاعتم و  يا  هزومآ  يا ، هژاو  ره  رد  هک  تسا  ناربمایپ  متاخ  نانخـس  ياـیرد  زا  يا  هرطق  دـیراد ، ور  شیپ  هک  يراتـشون 
.دبای یم  دوبهب  یعامتجا  يدرف و  قالخا  اهنآ ، هب  لمع  اب  هک  تسا  هتفهن 

هیلع نسح  ماـما  تشادرب ؟ هدرپ  ناـیمدآ ، تداعـس  ریفـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  زا  ناوت  یم  هنوگچ  یتسار  هب   
یگنوگچ : » دومرف  _ هلاه یبا  نب  دنه   _ هب مالسلا 
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رارق مارآ و  يا  هظحل  دیـسر و  یم  رظن  هب  نوزحم  رکفتم و  هراومه  ربمایپ  : » تفگ يو  .نک » وگزاب  نم  يارب  ار  ربماـیپ  نتفگ  نخس 
بل یمارآ  هب  نایاپ  ات  زاغآ  زا  نتفگ  نخـس  ماگنه  .تفگ  یمن  نخـس  ترورـض ، ماگنه  هب  زج  درک و  یم  توکـس  رتشیب  .تشادـن 

(1) «. دوب ترضح  دوصقم  هدنرادربرد  لاح ، نامه  رد  و  لیصفت ، نودب  هاتوک و  وا  نانخس  .دوشگ  یم 

نطاب زا  دناوت  یمن  یسک  ره  دزاس و  یم  هریخ  ار  اه  مشچ  یکانبات ، ياهرهوگ  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  اساسا 
ییوگزاب ناوت  دـنا ، هتفای  تیونعم  يایرد  هب  یهار  هتـسارآ و  ناشیا  يـالاو  فاـصوا  هب  ار  دوخ  هک  یناـسک  اـهنت  .دوش  ربخاـب  اـهنآ 

يوراد نیرت  شخبافش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياویش  نانخـس  زا  کی  ره  اهراب  تسا  هتـسیاش  .دنبای  یم  ار  نآ  كدنا 
ریـسفت رد  هک  میوش  یم  روآدای  نایاپ ، رد  .دـشاب  ناگمه  يورارف  يا  هشوت  هر  اـت  دوش  یـسررب  تسا ، زورما  تیونعم  هنـشت  ناـهج 

يارب نئمطم  يا  هشوت  هر  ات  میا  هدرب  اه  هرهب   _ یناهفـصا اضر   _ راوگرزب داتـسا  راثآ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـنخس 
.دشاب یهلا  قیرط  نایهار 

یفطصم راسخاش  زا  يا  هچنغ 

یفطصم راهب  ِدای  زا  وش  لگ 

تفرگ دیاب  وب  گنر و  شراهب ، زا 

(2) تفرگ دیاب  وا  قلُخ  زا  يا  هرهب 

ص:6
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يدرف قالخا  لوا : لصف 

كاپ تین  - 1

زا ار  دوخ  لامعا  کین  راثآ  دنراد ، هک  يدب  تین  ببس  هب  یلو  دنهد ، یم  ماجنا  یـشزرااب  دیفم و  ياهراک  رهاظ ، هب  هکنیا  اب  یخرب 
يور زا  هک  يراک  .دزیهرپب  ییامندوخ  يراکایر و  زا  دیاب  دشاب ، دنمـشزرا  راگدـنام و  شراک  دـهاوخب  یـسک  رگا  .دـنرب  یم  نایم 

هب ددرگ و  یم  يو  لاح  لماش  رتشیب  زین  یهلا  قیفوت  دـیازفا و  یم  یمدآ  نطاـب  يافـص  رب  دریذـپ ، ماـجنا  كاـپ  تین  اـب  صـالخا و 
.دبای یم  تسد  یناوارف  يونعم  يدام و  ياه  تمعن 

شاداپ یب  اهنآ  بوخ  ياهراک  اریز  دنتـسه ؛ يراک  نایز  ياه  ناسنا  دننک ، یم  بارخ  ناشدب  تین  اب  ار  دوخ  کین  رادرک  هک  نانآ 
يارب دنتـشاد و  صالخا  رگا  هک  یلاح  رد  تساهنآ ، يراک  نایز  جوا  نیا ، .دوش  یم  هتـشون  نارگید  باسح  هب  اسب  هچ  دـنام و  یم 
لامعا شجنـس  رایعم  ار  ناسنا  تین  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  .دش  یم  ناشلاح  لماش  ترخآ  شاداپ  ایند و  ریخ  دـندرک ، یم  راک  ادـخ 

: دیامرف یم  دناد و  یم 

ْنَم ِِهلوُسَر َو  ِهّللا و  َیلِإ  ُُهتَرْجِهَف  ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َیلِإ  ُُهتَرْجِه  َتناک  ْنَمَف  يَون  ام  يِْرما ٍء  ِّلُِکل  امَّنِإ  ِتایِّنلِاب َو  ُلامْعَْألا  اَمَّنِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
یلِإ ُُهتَرْجِه  َْتناک 
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(1) .ِْهَیلِإ َرَجاه  ام  یلِإ  ُُهتَرْجِهَف  اهُجَّوَزَتَی  ٍهَأَْرماِوَأ  اُهِبیُصی  اْینُد 

هک ره  سپ  .دـنک  یم  تین  هک  تـسا  يزیچ  نآ  سک ، ره  يارب  تـقیقح ، رد  .تساـه  تـین  ورگ  رد  لاـمعا  ناـمگ ، یب  مدرم ، يا   
زا يزیچ  هب  ندیـسر  يارب  شترجه  هک  ره  تسا و  هدرک  ترجه  وا  لوسر  ادـخ و  يوس  هب  دـشاب ، وا  لوسر  ادـخ و  يارب  شترجه 

.تسا هدرک  ترجه  نآ  تین  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  شترجه  دشاب ، ینز  اب  ندرک  جاودزا  ای  ایند 

نادـب ات  دـننیزگرب  ار  كاپ  ياه  تین  دوخ ، ياهراتفر  مامت  رد  هک  دومرف  یم  شرافـس  شناتـسود  هب  تمحر  لوسر  ساـسا ، نیا  رب 
: دیامرف یم  هللا  همحر  رذوبا  هب  وکین  یشرافس  رد  ناشیا  .دنزاس  کیدزن  راگدرورپ  يدونشخ  هب  ار  دوخ  لمع  ببس ،

(2) .ِلُکَْألا ِموَّنلا َو  ِیف  یّتَح  ٌهَِحلاص  ٌهَِّین  ْیَش ٍء  ِّلُک  ِیف  ََکل  ْنُکَِیل  رذابَأ  ای 

.ندروخ ندیباوخ و  رد  یتح  یشاب ، هتشاد  كاپ  یتین  يراک ، ره  رد  دیاب  رذوبا ! يا 

نآرق اب  سنُا  - 2

یهلا شـشخرد  اه  ناسنا  بلق  نآ ، تکرب  زا  ات  داتـسرف  ار  نآ  گرزب ، دـنوادخ  تسا و  يدرد  ره  شخبافـش  يوراد  دـیجم ، نآرق 
هب اهرطخ  هداج  زا  دناوت  یم  نآ  وترپ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  ینارون  ار  شبلق  دـهد و  یم  ورین  یمدآ  هب  نآرق  ندـناوخ  .دـبای 

همه هدنام و  فیرحت  یب  هک  تسا  ینامسآ  باتک  اهنت  نآرق  .تسا  شخب  تیفاع  روآ و  تکرب  نآرق ، توالت  .دنک  رذگ  تمالس 

ص:8

ق، 1407 ه . _ تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  ح 7272 ؛ لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  نیدلاءالع  [ . 1 - ] 1
ص 90. ج 1 ،

ص 6578. ج 13 ، ، 1379 ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  [ . 2 - ] 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  زا  يا  هنیراگن  تیاده : www.Ghaemiyeh.comمزمز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 15 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13709/AKS BARNAMEH/#content_note_8_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13709/AKS BARNAMEH/#content_note_8_2
http://www.ghaemiyeh.com


اب یفرژ  طابترا  نآرق ، ندناوخ  اب  یمدآ  .تسا  هداتـسرف  ورف  رـشب  تداعـس  يارب  تساک  مک و  یب  لاعتم ، دـنوادخ  ار  نآ  ياه  هژاو 
رت نوزفا  زین  تینارون  دوش ، رتشیب  دـنویپ  نیا  هچ  ره  دـشخب و  یم  یمدآ  هب  یبیجع  يورین  نآرق ، اـب  سنا  .دـنک  یم  رارقرب  شقلاـخ 

.دوش یم 

گرزب يادـخ  هب  ار  دوخ  هار ، نیا  زا  دـننارذگ و  یم  نآرق  توـالت  ادـخ و  رکذ  اـب  ار  ناـشرمع  ناـمیااب ، لد و  كاـپ  ياـه  ناـسنا 
.دنزاس یم  کیدزن 

اب ندـش  سونأم  .میوش  سونأم  نآرق  اب  رتشیب  میـشوکب  دـیاب  دـشاب ، ینارون  ناـمبلق  میـشاب و  هتـشاد  یتوکلم  حور  میهاوخ  یم  رگا 
هللا یلص  مظعا  ربمایپ  .دریگب  ییادخ  گنر  نامیاه ، سفن  یتح  نامرکف و  اهراک و  میوش و  رت  کیدزن  ادخ  هب  دوش  یم  ببس  نآرق 

(1) «. نآ ندناوخ  رایسب  نآرق و  نتخومآ  داب  امش  رب  ِِهتَوالت ؛ ِهَْرثَک  ِنآرقلا و  ِمُّلَعَِتب  ْمُْکیَلَع  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و 

: دیامرف یم  درامش و  یم  یهلا  رون  تمحر و  هدننک  بلج  ار  نآرق  ظفح  رگید ، یمالک  رد  ترضح  نآ 

(2) .َّلَج َّزَع َو  ِهّللا  ِرُوِنب  َنوُسُوْبلَْملا  ِهّللا  ِهَمْحَِرب  َنُوفوفْحَْملا  ُمُه  ِنآْرُْقلا  ُهَلَمَح 

.دنتسه لجوّزع  دنوادخ  رون  هب  هدیشوپ  ادخ و  تمحر  نایم  رد  هک  دننآرق  ناظفاح )  ) نالماح نیا 

دنوادخ دای  - 3

ادخ دای  هب  دیاب  یگدنز ، نوگانوگ  طیارش  رد  لاح و  ره  رد  نمؤم  ناسنا 

ص:9

ص 4814. ج 10 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
ص 4818. نامه ، [ . 2 - ] 2
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اهنت اه  ناسنا  زا  يرایسب  .دنک  شومارف  ار  ادخ  هافر ، یشوخ و  ماگنه  دروآ و  يور  ادخ  هب  هودنا  يراتفرگ و  ماگنه  هکنآ  هن  دشاب ،
، دنک فرطرب  ار  ناشیاه  يراتفرگ  هک  دنهاوخ  یم  وا  زا  دـننک و  یم  دای  ار  ادـخ  دـنوش و  یم  اعد  زامن و  لها  اه ، يراتفرگ  ماگنه 

یمن دای  هب  دنا ، هتـسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  دهع و  نآ  رگید  دـنتفای ، تسد  یـشوخ  هب  دـش و  فرطرب  ناش  يراتفرگ  هک  نیمه  یلو 
دـنا و هدـمآ  راـتفرگ  اـیرد  نیگمهـس  جاوـما  مطـالت  رد  تخـس ، یناـفوت  یپ  رد  هک  تسا  یناـسک  راـتفر  دـننام  راـتفر  نیا  .دـنروآ 

دنور یم  شیوخ  شون  شیع و  یپ  رد  دنراذگ ، یم  شمارآ  لحاس  هب  اپ  یهلا  تیانع  اب  هک  هاگ  نآ  دننک و  یم  کمک  تساوخرد 
.دنرب یم  دای  زا  ار  یتخس  نارود  و 

ناشیا زا  هک  یـسک  خساپ  رد  ربمایپ  .دنادرگ  یم  دـنوادخ  صاخ  ناگدـنب  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاه  تدابع  هلمج  زا  دـنوادخ  دای 
: دومرف مشاب ؟ دنوادخ  صاخ  ناگدنب  زا  مناوت  یم  هنوگچ  دیسرپ :

(1) .یلاعت هّللا  یلا  ِدابعلا  َّصَخأ  ْنُکَت    ِ هّللا َرْکِذ  ِرثْکَا 

.دش یهاوخ  دنوادخ  هژیو  ناگدنب  زا  تروص ، نیا  رد  شاب .) ادخ  دای  هب  هتسویپ  تراتفر  اهراک و  رد   ) نک دای  دایز  ار  ادخ 

(2) .تسناد اه  لد  يافش  ار  دنوادخ  دای  رکذ و  يرگید ، فیرش  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر 

تدابع رد  طاشن 

ص:10

ص 965. ج 2 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
ص 970. نامه ، [ . 2 - ] 2
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وا اب  دوش و  رـضاح  وا  رـضحم  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  یمدآ  هب  دنوادخ  .تسا  لاعتم  دنوادخ  اب  یکاخ  ناسنا  برق  نامـسیر  زامن ،
تداـبع ماـگنه  رد  ار  دـنوادخ  روضح  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یماـگنه  شمارآ  نیا  .دـبای  تسد  نورد  شمارآ  هب  دـیوگب و  نخس 

راکذا و هب  هجوت  اب  یباداش و  طاشن و  اب  دیاب  دتسیا ، یم  يرازگرکش  شتـسرپ و  يارب  یهلا  هاگـشیپ  رد  ناسنا  یتقو  .مینک  ساسحا 
اب ینیشن  مه  حیرفت ، دتسوداد ، مرگرس  یتقو  دارفا  یخرب  هنافـسأتم  .دنکن  تدابع  یلبنت  یتسـس و  اب  دناسرب و  ماجنا  هب  ار  نآ  لاعفا ،

ینیگنس راب  ایوگ  دنتسیا ، یم  زامن  هب  هک  نیمه  یلو  دننک ، یمن  یگتسخ  ساسحا  زگره  دنتسه ، ییایند  ياهراک  رگید  ای  ناتـسود 
.دنرامیب نانیا  درادنپ  یم  ناسنا  هک  دننک  یم  ادا  یلاح  یب  اب  نانچ  ار  زامن  ياهرکذ  ور ، نیا  زا  .دنا  هتفرگ  شود  رب 

ناسب زامن  .مییارایب  صالخا  یناحور و  قوش  هب  ار  دوخ  تدابع  میزاس و  راوتـسا  شیوخ  يادـخ  اب  ار  دوخ  دـنویپ  هک  تساـبیز  هچ 
نابرهم يادخ  هب  یطاشن  یب  اب  بلق و  روضح  هجوت و  نودـب  ار  دوخ  ياه  تدابع  هک  تساور  ایآ  .تسا  راگدرورپ  يارب  يا  هیدـه 

؟ مینک میدقت 

يرتشیب تیمها  نامیاه  تدابع  هب  مینادب و  شیوخ  لامعا  رظان  ار  ادـخ  تدابع ، ماگنه  هک  درک  یم  شرافـس  هراومه  یمارگ  ربمایپ 
: دیامرف یم  ینخس  رد  ناشیا  .میهدب 

(1) .َكارَی ُهَّنِإَف  ُهاَرت  ْنُکَت  َْمل  ْنِإَف  ُهاَرت  َکَّنَأَک    َ هّللا ُِدبْعُأ 

، ینیب یمن  ار  وا  وت  رگا  اریز  ینیب ؛ یم  ار  وا  ییوگ  هک  نک  تدابع  نانچ  ار  ادخ 

ص:11

ح 5250. لامعلازنک ، [ . 1 - ] 1
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.دنیب یم  ار  وت  وا 

زامن - 4

نیرتابیز نید و  یساسا  نکر  قلاخ ، قلخ و  نایم  یطابترا  هار  نیرتهب  ناونع  هب  زامن  رب  یهلا ، نایدا  رگید  دننام  مالسا  نیبم  نید  رد 
زا مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هنومن ، يارب  .تسا  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  بوبحم  زامن ، .تسا  هدش  یناوارف  دیکأت  یگدـنب  هولج 

! اراگدرورپ یتَّیِّرُذ ؛ ْنِم  ِهالَّصلا َو  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر  : » دوش ینازرا  زین  وا  ناگدـنیآ  هب  زاس ، ناسنا  تمعن  نیا  تساوخ  یم  دـنوادخ 
(40 میهاربا : «. ) هد رارق  زامن  هدنراداپرب  ار  ما  هیرذ  نم و 

هانگ و یهارمگ و  زا  ار  وا  دشخب و  یم  ناسنا  هب  يونعم  یقالخا و  یلاعت  زامن ، .تسا  یهلا  رضحم  رد  روضح  ماقم  هب  جورع  زامن ،  
نآ رد  دـیوج و  یم  يرود  يزاورپدـنلب  رورغ و  زا  دـتفا ، یم  كاخ  رب  هک  یـسک  .دزاس  یم  رود  توغاـط  ربارب  رد  میلـست  یتسپ و 

یگدـنب هلفاق  نیا  اب  زین  ام  هک  تسابیز  هچ  .دروآ  یم  دای  هب  ار  تمایق  يراوشد  باسح و  تقو  ربق ، یگنت  نداد ، ناج  یتخـس  لاح ،
.مینک مالعا  قلطم  زاین  یب  ربارب  رد  ار  دوخ  زاین  مییاسب و  كاخ  رب  ساپس  نیبج  میوش و  هارمه 

.میروآ ياج  هب  یگدـنب  میلـست و  بدا  دنلوغـشم ، ییوگ  حـیبست  هب  هک  تادوجوم  همه  اب  اون  مه  ناذا ، ماـگنه  هک  تسا  بوخ  هچ 
هک مینادـب  میریگ و  شیپ  رد  ار  نیتسار  نانمؤم  هار  یهلا ، هاگرد  زا  رافغتـسا  اب  میا ، هدرک  یهاتوک  نامیاه  تدابع  رد  نونکاـت  رگا 

نداد تیمها  تدابع ، هب  نداد  تیمها  هک  مینکن  شومارف  .دوب  دهاوخ  رازگزامن  حلاص و  ناگدـنب  لاح  لماش  هراومه  یهلا  تمحر 
نامرف هب 

ص:12
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: دومرف یم  زامن  تقو  تشادساپ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسادخ 

(1) .ِتاوَلَّصلا ِهَماقِإ  یلَع  ِِهتَظَفاُحم  ُهَْرثَک  ِِهنیِد  ْنِم  ِلُجَّرلا  ُبْسَح 

.دنک تبقارم  رایسب  اهزامن  ندرازگ  رب  هک  سب  نیمه  درم  يراد  نید  هرابرد 

يراد هدنز  بش  - 5

یم ارف  ار  یمدآ  دوجو  ياپارـس  هک  یتذـل  دـشخب ؛ یم  ناسنا  هب  یندـشان  فصو  یتذـل  نابرهم ، يادـخ  اب  زاین  زار و  يزیخرحس و 
هدـنز بش  نانمؤم ، .دـبای  یم  یناحور  یتلاح  دوش و  یم  وحم  وا  یتسه  رد  دوجو  مامت  اب  لاعتم  قلاخ  اب  تاـجانم  رد  ناـسنا  .دریگ 

رد دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  .دـننک  یم  يرامـش  هظحل  نآ ، نامز  ندیـسر  يارب  دـنراد و  تسود  رایـسب  ار  يرحـس  تاجانم  يراد و 
: دیامرف یم  نازیخرحس  فصو 

17 و 18) تایراذ :  ) .َنوُرِفْغَتْسَی ْمُهِراحْسَْألِاب  َنوُعَجْهَی َو  ام  ِْلیَّللا  َنِم  ًالیلَق  اُوناک   

.دندرک یم  رافغتسا  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  ناهاگرحس  دندیباوخ و  یم  ار  بش  زا  یمک  ناراکزیهرپ )  ) اهنآ

بش لامعا  زا  یکی  .دریگ  یم  دوخ  وترپ  رد  ار  زیچ  همه  دنکش و  یم  ار  کیرات  ياه  بش  توکـس  وجادخ ، نانمؤم  یتوکلم  زاوآ 
یهلا يایلوا  ناربمایپ و  مامت  .تسا  ربق  شخب  ینشور  غارچ  نمؤم و  تزع  رخف و  هیام  هک  تسا  بش  زامن  نتـشاد  اپ  رب  ناراد ، هدنز 
عولط زا  شیپ  ياه  هظحل  اه و  تعاس  دـیاب  .دـندنارذگ  یم  دوبعم  اب  زاین  زار و  يراد و  هدـنز  بش  هب  ار  بش  همین  زا  ییاه  تعاـس 

، دزو یم  ماگنه  نآ  رد  هک  يدنوادخ  تمحر  ياه  میسن  زا  درمش و  تمینغ  ار  رجف 

ص:13

ص 3128. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  [ . 1 - ] 1
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: دیامرف یم  درامش و  یمرب  ناحلاص  هویش  ار  يراد  هدنز  بش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دش  رادروخرب 

(1) .ِْمثِءْالا ِنَع  ٌهاْهنَم  َو    ِ هّللا َیلِإ  ٌهبُْرق  ِْلیَّللا  َماِیق  َّنِإ  ْمُکَْلبَق َو  َنیِِحلاّصلا  ُْبأَد  ُهَّنِإَف  ِْلیَّللا  ِمایِِقب  مُْکیَلَع 

هانگ زا  نتـشادزاب  ادخ و  هب  برقت  هیام  يراد  هدنز  بش  تسامـش و  زا  شیپ  ناگتـسیاش  هویـش  هک  يراد  هدـنز  بش  هب  داب  امـش  رب 
.تسا

: دیامرف یم  دناد و  یم  ناگدیزگرب  زامن  ار  بش  زامن  رگید ، ینخس  رد  ناشیا 

(2) .اُومانَی َْنل  ِیتَّمُأ  َرایِخ  َّنَأ  ُْتنَنَظ  یّتَح  ِْلیَّللا  ِمایِِقب  ِینیِصُوی  ُلِیئَْربَج  َلازام 

دنهاوخن زگره  ار  اه  بش  نم  تما  دارفا  نیرتهب  مدرب  نامگ  هک  ییاج  ات  درک  یم  شرافـس  يراد  هدنز  بش  هب  ارم  هتـسویپ  لیئربج 
.دیباوخ

هزور -  6

ياه تلیذر  زا  یمدآ  هدـننک  كاپ  .تسا  ناـج  شخب  ناوت  مسج و  شخبافـش  .دراد  یناوارف  یحور  یمـسج و  ياـه  هدـیاف  هزور ،
اه و یگرمزور  زا  ناسنا  ندیناهر  سفن و  بیذهت  رد  تسا و  رثؤم  رایـسب  ناماسب ، عامتجا  حـلاص و  درف  نتخاس   رد  .تسا  یناویح 
رد تسا ، رگید  ياهزیچ  یخرب  ندیماشآ و  ندروخ و  زا  سفن  نتشادزاب  هک  يراد  هزور  اب  ناسنا  .دراد  ییازـسب  ریثأت  اه  یگدناماو 

تموکح و دـیق  زا  ار  ناج  دـنک و  یم  تمواقم  يدام ، شزرا  مک  ياه  هزیرغ  ربارب  رد  دـگنج و  یم  یناسفن  ياه  شهاوخ  اـب  عقاو 
.دناهر یم  اه  شهاوخ  اه و  سوه  هطلس 

ص:14

ح 21428. لامعلازنک ، [ . 1 - ] 1
ص ج 4 ، ، 1363 مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  مق ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  قودص ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  [ . 2 - ] 2

.13
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ندروـخ و زا  ار  مکـش  ناـهد و  اـهنت  هن  لـماک ، یهاـگآدوخ  اـب  هزور ، زا  لـصاح  یکاـپ  افـص و  نـیمه  وـترپ  رد  راد  هزور  ناـسنا 
هب دناوت  یم  ور ، نیازا  .دراد  یم  هاگن  ادـخ  مارح  زا  ار  شیوخ  ياضعا  همه  نابز و  شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و  هکلب  ندـیماشآ ،

.تسا هزور  تینارون  جوا  نیا ، دنیزگ و  يرود  زین  هانگ  هشیدنا  زا  یتح  هک  دسرب  اوقت  زا  يا  هجرد 

يارب نداد  هقباسم  زا  ایند و  ياه  تذل  يارب  يدـنمزآ  ییارگ و  يدام  رد  ندـش  قرغ  زا  ار  ناملـسم  درف  هک  تسا  يا  هضیرف  هزور ،
شیوخ یناـسفن  ياـه  شهاوخ  رب  دـشاب ؛ نارگید  رکف  هب  هک  دزومآ  یم  ناـسنا  هب  هزور  .دـناهر  یم  يرورپ  نت  ییارگ و  فرـصم 

هزور تاکرب  ابیز ، ینخـس  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  .دزیهرپب  ریذـبت  فارـسا و  زا  دزرو و  تعاـنق  هزادـنا  هب  فرـصم  هب  دوش ؛ هریچ 
: درامش یمرب  نینچ  ار  نتشاد 

(1) .ِرِشَْأِلل ٌهَبَهْذَم  ِقورُْعِلل َو  ٌهَمسْحَم  ُهَّنِإف  ِموَّصلِاب  ْمُکیَلَع 

.درب یم  ار  یتسمرس  دُرب و  یم  ار  توهش ) (ي  اه گر  نآ  هک  نتفرگ  هزور  هب  داب  امش  رب 

گرم دای  -  7

ره نوچ  دنک ؛ شومارف  ار  گرم  دناوت  یمن  سک  چیه  .تسین  نآ  زا  يزیرگ  تسا و  نایمدآ  همه  یمتح  ییاهن و  تشونرس  گرم ،
ناـسنا يارب  هظعوم  تربع و  نیرتـهب  ناـیفارطا ، گرم  .دـنیب  یم  مشچ  هب  ار  دوخ  ناـعون  مه  زا  يرایـسب  گرم  شنوماریپ ، رد  زور 

افص و نآ  هب  دنک و  یم  مرن  ار  اه  لد  گرم ، دای  .تسا 

ص:15

ح 23610. لامعلازنک ، [ . 1 - ] 1
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ناتـسروگ هب  یهاگ  دنچ  زا  ره  تسا  رتهب  دربن ، دای  زا  ار  شیوخ  ییایند  هاگ  لزنم  نیرخآ  ناسنا ، هکنیا  يارب  .دـشخب  یم  تینارون 
هب نتفر  .دنا  هدوب  رادروخرب  رایـسب  ییابیز  تکوش و  تورث ، تردق ، زا  ایند  نیا  رد  هک  دـنا  هدـیمرآ  یناسک  اجنآ  رد  اریز  دورب ؛ اه 
دنک یم  شا  هدنیآ  تشونرس  هجوتم  ار  یمدآ  ناشیورد ، نارگناوت و  ناناوج ، ناریپ ، یگدنز  ماجرف  هرابرد  ندیشیدنا  ناتـسروگ و 

دهاوخ شمدمه  نیشن و  مه  حلاص ، لمع  نامیا و  اهنت  دنام و  یم  ياج  رب  شناثراو  يارب  شا  يدام  ياه  هتـشاد  همه  دبای  یمرد  و 
دنمشزرا يا  هریخذ  میراد ، هک  یتصرف  زا  دیاب  میـشاب ، دوخ  راتفر  يوگ  خساپ  دوش و  لیکـشت  یهلا  لدع  هاگداد  هک  ینامز  ات  .دوب 

، تسا يورخا  باذع  یگدنمرش و  ببس  هک  یتسیاشان  ياهراک  زا  نینچمه  .مییازفیب  شیوخ  تاجرد  رب  میروآ و  مهارف  دوخ  يارب 
: دومرف نانآ  هب  تشذـگ و  دوب ، هدـش  دـنلب  ناش  هدـنخ  يادـص  هک  یعمج  رانک  زا  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  يزور  دـنا  هتفگ  .میزیهرپب 
(1) .گرم دای ) : ) دومرف تسیچ ؟ اه  تذل  هدننک  هریت  دندیسرپ : .دیزاس  هتخیمآ  اه  یشوخ  اه و  تذل  هدننک  هریت  دای  اب  ار  ناتسلجم 

: دومرف گرم  دای  تلیضف  هرابرد  ترضح  نآ  نینچمه 

(2) .دنک یم  روشحم  نادیهش  اب  ار  وا  دنوادخ ، دتفا ، گرم  دای  هب  هبترم  تسیب  زور  هنابش  رد  سک  ره 

يدیماان دیما و  -  8

ص:16

ص 2963. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  [ . 1 - ] 1
.نامه [ . 2 - ] 2
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ره .تسین  نکمم  يرگید  نودب  کی  ره  هک  دنا  هدینت  مهرد  نانچ  ود  نیا  .تسا  رارقرب  ینتـسسگان  يدنویپ  دـیما ، یگدـنز و  نایم 
، لصا نیا  زا  هدافتسا  اب  ناکـشزپ  زا  يرایـسب  هزورما  .درادن  انعم  یگدنز  تسین ، دیما  هک  اجنآ  تسه و  یگدنز  تسه ، دیما  هک  اج 

ناسانـش ناور  .دنروآ  یم  مهارف  ار  ناش  یگدنز  ماود  طاشن و  دنزاس و  یم  راودـیما  یگدـنز  هب  ار  نانآ  نارامیب ، هب  یـشخبدیما  اب 
.دراد نایرج  یتسه  مامت  رد  لصا  نیا  .دنریگ  یم  هرهب  دنیآ ، یمرب  یـشکدوخ  ددـصرد  هک  یناسک  نامرد  يارب  لصا  نیمه  زا  زین 

یم هریخذ  امرس  لصف  هقوذآ  يارب  ناشک  ناشک  ار  نیگنس  ياه  مسج  هک  يروم  دخرچ ؛ یم  اه  لگ  درگ  رب  هناقشاع  هک  يا  هناورپ 
یگدیسر شدنزرف  هب  هک  يردام  دشوک و  یم  شراک  یمک  یفیک و  ياقترا  يارب  رتشیب ، نیرمت  اب  زور  ره  هک  يراک  شزرو  دنک ؛

.دنا هدنز  دیما  اب  همه  همه و  دنک ، یم 

یم اه  يرابدربان  گنج  هب  دـیما ، اب  ناینیمز  همه  .دـندرک  یمن  لمحت  ار  نوگاـنوگ  بیاـصم  هاـگ  چـیه  تادوجوم  دوبن ، دـیما  رگا 
یتقو .دراد  هشیر  مزال  يدوجو  تیفرظ  نتـشادن  رد  اه  يدیماان  زا  يرایـسب  تقیقح ، رد  .دنراد  یمرب  نایم  زا  ار  تالکـشم  دنور و 

هچ هک  یلاح  رد  دـسر ، یمن  شیاه  هتـساوخ  هب  رگید  درادـنپ  یم  اه ، تیعقوم  یخرب  رد  یماکان  اـب  دـشاب ، کـچوک  ناـسنا ، حور 
يدیمون زا  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  نیاربانب ، .دنک  یمن  زین  ار  شروصت  هک  دوش  یم  هدوشگ  یمدآ  ياپ  شیپ  اه  هار  رایـسب 

رد هک  دیـسر  دهاوخ  يا  هلحرم  هب  هاگ  نآ  .دشاب  دوخ  يدوجو  تیفرظ  ندرب  الاب  تیوقت و  ددصرد  زیچ  ره  زا  شیپ  دـیاب  دـناهرب ،
ربمایپ .تسا  هدش  هدرمش  تایح  همادا  لماوع  زا  يراودیما  مالـسا ، رظن  زا  .دش  دهاوخ  زوریپ  یگدنز ، گرزب  ياه  یتخـس  اب  هلباقم 

هراب نیارد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ص:17
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: دیامرف یم 

(1) .ارَجَش ٌسِراغ  َسَرَغال  اهََدلَو َو  ٌهَِدلاو  ْتَعَضْرَأام  ُلَمَْألا  َالَْولَو  ِیتَّمُِأل  ٌهَمْحَر  ُلَمَْألَأ 

یمن یتخرد  ینابغاب  چیه  داد و  یمن  ریـش  ار  دوخ  دنزرف  يردام ، چیه  دوبن ، دیما  رگا  .تسا  تمحر  نم  تما  يارب  هدنیآ ) هب   ) دیما
.دناشن

زارد يوزرآ  - 9

نییاپ هب  اـسب  هچ  دریگ و  یم  وا  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  هکلب  دزاـس ، یم  نارگید  دـنمزاین  ار  ناـسنا  اـهنت  هن  زارد ، رود و  ياـهوزرآ 
هیلع نیـسح  ماما  ماجنارـس  دناشک و  البرک  يوس  هب  ار   _ دعـس نب  رمع  ، _ ير تموکح  يوزرآ  .دـبای  یم  لزنت  یناسنا  هبترم  نیرت 

.تشاد دهاوخ  یناوارف  ترسح  زین  تمایق  زور  دیسرن و  ير  تموکح  هب  یلو  دناسر ، تداهش  هب  ار  مالسلا 

ناکما یمدآ ، ياه  تیعقوم  اه و  هتـشاد  هب  هجوت  اب  هک  ییاهوزرآ  یلو  تسا ، شخب  تذـل  اهوزرآ ، هب  یبای  تسد  هب  نتـشاد  دـیما 
ره اساسا  .داد  رارق  یقطنم  ياهوزرآ  فیدر  رد  ار  یهاو  ياه  لایخ  ناوت  یمن  هاگ  چـیه  نیارباـنب ، .دـشاب  رودـقم  اـهنآ  هب  ندیـسر 

دوش یم  قرغ  شزارد  رود و  ياهایؤر  رد  یمدآ  دشابن ، یلوصا  اهوزرآ  رگا  .تسا  هاگآ  دوخ  ياهوزرآ  زا  نارگید ، زا  رتهب  یسک 
یهاگ دـسر و  یمن  نآ  هب  زگره  هک  تسا  يزیچ  راظتنا  رد  هتـسویپ  یـسک  نینچ  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  تکرح  تردـق  هاـگ  نآ  و 

.دیآ یم  وا  غارس  هب  اهوزرآ  زا  رتدوز  گرم 

دناد یم  ترخآ  یشومارف  بجوم  ار  ینالوط  ياهوزرآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ص:18

ص 184. ج 1 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
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: دیامرف یم  و 

(1) .َهَرِخْآلا یِْسُنیَف  ِلَمَْألا  ُلوُط  اّمَأ  ِّقَْحلا َو  ِنَع  ُّدُصَی  ُهَّنِإَف  يوَْهلا  اَّمَأ  ِلَمَْألا  ُلوُط  يوَْهلا َو  ِیتَُّما  یلَع  ُفاخَأ  ام  َفَوخَأ  َّنِإ   

اریز زارد ؛ ياهوزرآ  سفن و  ياه  شهاوخ  زا  يوریپ  تسا : تلـصخ  ود  مسرت ، یم  دوخ  تما  رب  اهنآ  زا  هک  يزیچ  نیرت  كانـسرت 
.درب یم  وا  دای  زا  ار  ترخآ  زارد ، يوزرآ  دراد و  یمزاب  قح  زا  ار  یمدآ  سوه ، اوه و  زا  يوریپ 

جرف راظتنا  - 10

يانعم هب  راظتنا  نارظتنم ، زا  يرامـش  سوماق  رد  .تسا  راظتنا  موهفم  هبناـج  همه  تسرد و  كرد  راـظتنا ، گـنهرف  ياـه  هتـسیاب  زا 
زا ار  ناهج  شیوخ ، روهظ  اب  دوعوم  ماـما  ماجنارـس ، اـت  تسا  ندرک  اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  زیچ  همه  ندراذـگ و  تسد  يور  تسد 

یمن زگره  راظتنا  موهفم  زا  یتشادرب  نینچ  اب  ناسنا  .تسا  فیلکت  عفر  یعون  هب  رگناریو و  راظتنا ، نیا  یلو  دـناهرب ، یهابت  داـسف و 
.درادرب ماگ  حالصا  تهج  رد  دناوت 

متـس و هنوگره  زا  نانآ  .دنـشیدنا  یم  تلادـع  هب  فیلکت ، تسرد  مهف  راظتنا و  گنهرف  تسرد  كرد  اب  یعقاو  نارظتنم  لباقمرد ،
، ساسا نیا  رب  .دنشوک  یم  یعامتجا  يدرف و  روما  حالـصا  رد  يرگداد ، ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  فده  اب  دننازیرگ و  یتلادع  یب 
هب یبای  تسد  يارب  تسا و  هاگآ  شیاـه  تیلوئـسم  هب  زین  دوخ  تسا ، ناـهج  رتسگ  تلادـع  رادـید  قاتـشم  هکنآ  اـب  رظتنم  صخش 

رس ماما ، هب  قشع  هطساو  هب  يدرف  نینچ  .دراد  یمرب  ماگ  شا  یلاعتم  ياه  نامرآ 

ص:19

ص 75. ج 70 ، ق ، 1403 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  [ . 1 - ] 1
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مرکا لوسر  هک  یجرف  راظتنا  تسا ؛ جرف  راظتنا  رد  هتـسویپ  دشوک و  یم  هراومه  وا ، ياه  نامرف  يارجا  يارب  دسانـش و  یمن  ياپ  زا 
: دیامرف یم  درامش و  یم  لامعا  نیرترب  ار  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

(1) .َّلجَوَّزَع ِهّللا  َنِم  ِجَرَْفلا  ُراِظْتنِا  ِیتَّمُأ  ِلامْعَأ  ُلَْضفَأ 

.تسا دنوادخ  يوس  زا  شیاشگ  جرف و  راظتنا  نم ، تما  ياهراک  نیرترب 

یهلا ياهروتسد  زا  يوریپ  - 11

دیاب هاوخاـن  هاوخ  تسادـخ و  رـضحم  ملاـع ، هک  دـناد  یم  اریز  دزاـس ؛ یمن  هدولآ  هاـنگ  هب  ار  دوخ  زگره  نمؤم  دـنمدرخ و  ناـسنا 
نامرف نداد  ماجنا  زا  رتالاب  زیچ  چیه  اتـسار ، نیا  رد  .دشاب  دوخ  ياهراتفر  يوگ  خساپ  دوش و  رـضاح  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  يزور 

.دراد يراوگان  ياهدـمآ  یپ  تسا و  راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  اـب  هزراـبم  ياـنعم  هب  یهلا  ياهروتـسد  هب  ییاـنتعا  یب  تسین و  یهلا 
ياهروتـسد هناخاتـسگ  نانآ  .دننیزگ  یمرب  ار  ناطیـش  هار  دننک و  یم  یچیپرـس  ادـخ  یگدـنب  زا  رورغم ، نادان و  ياه  ناسنا  یخرب 

نآرق رد  دـنوادخ  .تشاد  دـنهاوخ  هنادواج  يرمع  دـنرادنپ  یم  نانآ  .دـنرادن  مرـش  یهانگ  چـیه  زا  دـنراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  یهلا 
: دیامرف یم  دارفا  هنوگ  نیا  هب  باطخ 

هانگ راب  رب  هک  میا  هداد  اهنآ  هب  تهج  نآ  زا  ار  تلهم  نیا  هکلب  تسا ، ناـنآ  دوس  هب  میا ، هداد  اـهنآ  هب  هک  یتلهم  دـنرادنپن  نارفاـک 
(178 نارمع : لآ   ) .تسا نانآ  راظتنا  رد  یکاندرد  باذع  دنیازفیب و  دوخ 

: دیامرف یم  میهاربا  هروس  رد  نینچمه 

يازس هب  ار  اهنآ  تسا و  ربخ  یب  ناراک  متس  راتفر  زا  دنوادخ  هک  نکم  نامگ 
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هتخادنا ریخأت  هب  دنام ، یم  هریخ  ساره  لوه و  تدش  زا  اه  مشچ  نآ ، رد  هک  يزور  يارب  ار  اهنآ  يازج  هکلب  دناسر ، یمن  ناشراک 
(42 میهاربا :  ) .تسا

هب ندروآ  يور  يراگتـسر ، هار  اهنت  .دومیپ  ار  تداعـس  هار  ناوت  یمن  یهلا  ياـه  ناـمرف  زا  یچیپرـس  يزارف و  ندرگ  اـب  نیارباـنب ،  
يانعم هب  لمع ، نیا  دوب و  میلـست  راگدرورپ  ياهروتـسد  ربارب  رد  دـیاب  هشیمه  .تسا  وا  ياهروتـسد  زا  يوریپ  يدـنوادخ و  هاگرد 

یم شیپ  رد  ار  یهابت  هار  دـننک ، یم  یـشک  ندرگ  دـنوادخ  لباقم  رد  هک  یناسک  .تسا  نایناهج  هدـننیرفآ  تحاـس  هب  بدا  ضرع 
: دیامرف یم  یگدنب  تعاط و  تزع  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دنریگ 

(1) .ٍلام ِْریَِغب  ُهَناعَأ  ٍسِینَأ َو  ِْریَِغب  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  ُهَسَنآ  ِهَعاّطلا  ِّزِع  یلِإ  ِهَیِصْعَْملا  ِّلُذ  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم 

.دناسر يرای  تورث ، یب  ار  وا  دوش و  وا  مدمه  مدمه ، نودب  ّلجوّزع ، دنوادخ  دیآرد ، تعاط  يدنلبرس  هب  هانگ  يراوخ  زا  هک  ره 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  - 12

ناسنا رد  يریذـپوگلا  ییوج و  لامک  هزیگنا  هدـننک  عابـشا  یهلا ، ياه  تیـصخش  نید و  ناـگرزب  اـب  ینورد  طاـبترا  یبلق و  دـنویپ 
ياه شیارگ  داسف و  جاوما  ربارب  رد  دـنراد ، ینید  ياه  هوسا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  قشع  زا  لاـمالام  یلد  هک  یناـسک  .تسا 

اب يدـعب  لحارم  رد  دوش و  زاـغآ  یفطاـع  هداـس و  لـحارم  زا  دـیاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  قشع  تبحم و  .دـنرت  مواـقم  یفنم ،
مه یهارمه و  یگنر و  مه  دشاب ، رتشیب  یبلق  ياهدـنویپ  یگتخاب و  لد  تبحم و  هچره  .ددرگ  هنیداهن  يرتشیب  تخانـش  تریـصب و 

یسک هتفیش  ًالومعم  ناسنا  .دش  دهاوخ  رتشیب  زین  یلد 
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یبوخ ناعیفـش  دنناوت  یم  دنا ، یهلا  هاگرد  نابرقم  زا  نوچمالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـیاشگب و  وا  راک  زا  هرگ  هک  دوش  یم  يزیچ  ای 
.دنا هدرک  فرطرب  ار  دوخ  ياهزاین  زا  يرایسب  ناکاپ ، نیا  هب  لسوت  رذگهر  زا  نایعیش  هک  نانچ  .دنشاب  ییاشگ  هرگ  يارب 

، لامج ییابیز و  نافرع ، تدابع و  تواخـس ، تعاجـش و  تغالب ، تحاصف و  تردـق ، دـهز ، ملع ، رظن  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها   
یم مالسلا  مهیلع  تیب  لها  راد  تسود  ياه  ناسنا  .دنرتالاب  رترب و  اه  ناسنا  همه  زا  تمواقم  ربص و  ناسحا ، تشذگ و  یگنادرم و 

هک دـننک  يراک  دـیاب  ناـنآ  .دـنزاس  هارمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  یگنهاـمه  یگنر و  مه  اـب  ار  دوخ  هناـقداص  قشع  دنـشوک 
ربمایپ .دنا  هداد  ناشن  نانآ  هک  دنورب  ار  یهار  دشاب و  نانآ  بولطم  هک  دننک  راتفر  نانچ  دشاب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـنیاشوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشاد  تسود  هب  یشرافس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

(1) .ِیْتَیب ِلْهَِأل  اّبُح  ْمُکُّدَشَأ  ِطارِّصلا  یَلَع  امَدَق  ْمُُکتَْبثَأ 

.دشاب رتشیب  نم  تیب  لها  هب  شتبحم  هک  تسا  یسک  طارص ، رب  امش  نیرت  مدق  تباث 

يزودنا شناد  - 13

زین نارگید  هب  نآ  شزومآ  رد  دـناوت ، یم  هک  اـجنآ  اـت  دریگ و  ارف  تسا ، هعماـج  وا و  زاـین  دروم  هک  ار  ییاـه  شناد  دـیاب  ناملـسم 
رپ لاب و  ناگتشرف ، .تسا  نآ  يوجو  تسج  رد  هتسویپ  وا  تسا و  یناملسم  ره  هدش  مگ  شناد ، .دشاب  اشوک 
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اهایرد نایهام  یتح  ینیمز و  ینامـسآ و  تادوجوم  نینچمه  .دنا  يزومآ  ملع  یپ  رد  هک  دـننارتسگ  یم  یناسک  ياپ  ریز  ار  شیوخ 
یم درادرب ، ماگ  يزومآ  ملع  هار  رد  شرمع ، هاتوک  تدم  رد  ناسنا  رگا  .دنهاوخ  یم  شزرمآ  دـننک و  یم  اعد  یناسک  نینچ  يارب 

یبای تسد  تفرعم و  بسک  یمدآ ، شنیرفآ  زا  فده  .دوش  نومنهر  تداعس  يوس  هب  ار  دوخ  تفرـشیپ و  يوس  هب  ار  هعماج  دناوت 
یپ رد  دـیاب  هکلب  دزاس ، دوخ  يدام  ياهزاین  نیمأت  فرـص  ار  شناوت  رمع و  مامت  ناـسنا  تسین  هتـسیاش  ور ، نیازا  .تسا  لاـمک  هب 

ار ناسنا  یتخب  شوخ  تیادـه و  هلیـسو  هک  تسا  راذـگریثأت  دـنمدوس و  یـشناد  هتبلا  .دـشاب  دـنمدوس  ياه  شناد  تفرعم و  بسک 
ربمایپ .تسا  رـشب  یهارمگ  زاس  هنیمز  هکلب  تسین ، تیادـه  هلیـسو  اهنت  هن  دوش ، ناسنا  فارحنا  زاس  هنیمز  هک  یـشناد  .دروآ  مهارف 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ 

(1) .ادُْعب ّالِإ  ِهّللا  َنِم  ْدَدْزَی  َْمل  ًيدُه ، ْدَدْزَی  َْمل  اْملِع َو  َدادْزا  ِنَم 

.ددرگن هدوزفا  دنوادخ  زا  وا  يرود  رب  زج  دوشن ، نوزفا  شتیاده  دریگ و  ینوزف  شملع  هک  ره 

: دیامرف یم  دناد و  یم  شسرپ  رد  ار  شناد  هب  یبای  تسد  دیلک  نینچمه 

(2) .ْمَُهل ُّبِحُْملا  ُعِمَتْسُْملا َو  ُمِّلَکَتُْملا َو  ُِلئاّسلَأ َو  ٌهََعبْرَأ : ُرَجُْؤی  ُهَّنِإَف  ُهّللا  ُمُکَمِحَر  اُولَأْساَف  ُلاؤُّسلا  ُهُحِیتافَم  ُِنئازَخ َو  ُْملِْعلَأ 

یم شاداپ  رفن  راهچ  راک ، نیا  اب  هک  دیسرپب  دنک ، تمحر  ناتیادخ  سپ  .تسا  شـسرپ  نآ  ياهدیلک  تسا و  ییاه  هنیجنگ  شناد ،
، وگ خساپ  رگشسرپ ، دنریگ :
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.نانآ راد  تسود  و  هدنونش ،

يزومآ ملع  رد  صالخا  - 14

یمـالک ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  .تسا  رت  مهم  شناد  يریگارف  دوـخ  زا  يزوـمآ  ملع  هزیگنا  ملعت ، میلعت و  هلئـسم  رد 
یقالخا و راک  مالـسا ، هاگدید  زا   (1)« .تسوا لـمع  زا  رتـهب  نمؤم ، تین  ِِهلَمَع ؛ ْنِم  ٌْریَخ  ِنِمْؤُْملا  ُهَِّین  : » تسا هدومرف  عماـج  ریگارف و 

.دشاب هدش  ماجنا  دنوادخ  يدونشخ  يارب  اهنت  هک  تسا  يراک  دنمشزرا 

یملعت میلعت و  .دوشن  مک  وا  رظن  رد  ملع  شزرا  ات  دشاب  بقارم  دشوکب و  شتین  يزاس  صلاخ  رد  زاغآ ، نامه  زا  دـیاب  هوژپ  شناد   
رظن و بلج  یعامتجا ، ترهـش  بسک  ییایند ، ياه  ماقم  هب  ندیـسر  نوچ  یتسپ  ياه  هزیگنا  اـب  دـیابن  دراد ، تیمها  هزادـنا  نیا  هک 

یم هتـسیاش  یتلزنم  ياراد  درادرب ، ماـگ  شناد  یپ  رد  صـالخا  اـب  یـسک  رگا  .دوش  هدولآ  رتهب  لغـش  لاـم و  بسک  مدرم و  مارتحا 
: هک تسا  نیا  يزومآ  ملع  رد  ناسنا  صولخ  هناشن  ربمایپ ، هدومرف  هب  .ددرگ 

رد شسرت  مدرم ؛ ربارب  رد  شا  ینتورف  دوخ ؛ ربارب  رد  شا  ینیب  مک  دوخ  يراوخ و  دوش ، یم  هدوشگ  وا  يارب  هک  شناد  زا  يرد  ره 
هرهب وا  شناد  زا  زین  امـش  سپ  .درب  یم  هرهب  شملع  زا  یـصخش  نـینچ  .دـبای  یم  شیازفا  ینید  روـما  رد  شـشالت  دـنوادخ و  ربارب 

زا يرد  ره  دشاب ، شناد  لیصحت  یپ  رد  نامکاح  دزن  تیعقوم  نامدرم و  دزن  تلزنم  ایند و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یسک  .دیریگ 
شا يراک  متـس  دنوادخ و  ربارب  رد  شرورغ  مدرم و  شدوخ و  ربارب  رد  شا  ینیب  گرزب  دوخ  دوش ، یم  هدوشگ  وا  يارب  هک  شناد 

نینچ .دبای  یم  شیازفا  نید  قح  رد 
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(1) .درب یمن  يا  هرهب  شملع  زا  يدرف 

يرازگ ساپس  - 15

ام نوماریپ  .دنروآ  دورف  یهلا  فاطلا  ربارب  رد  یگدنب  ِرس  دنشاب و  دنوادخ  ياه  تمعن  رازگ  ساپس  هراومه  اه  ناسنا  تسا  هتـسیاش 
رازگ ساپـس  اهنت  هن  اه  ناـسنا  زا  یـضعب  .دـنیآ  یمن  هرامـش  هب  زگره  اـه  تمعن  نیا  تسا و  هتفرگ  ارف  یهلا  ناوارف  ياـه  تمعن  ار 

.دنتسه زین  هاوخ  هدایز  هکلب  دنتسین ، یهلا  ياه  تمعن 

، نیدلاو رمع ، تمالـس ، تینما ، ِتمعن  دـننام  دـناد ، یمن  ار  نآ  ردـق  ناسنا ، تسا ، یمدآ  رایتخا  رد  یهلا  ياه  تمعن  هک  ینامز  ات   
هچ هک  دـبای  یمرد  یمدآ  دورب ، نایم  زا  اه  تمعن  نیا  زا  یکی  يا ، هثداـح  رثا  رد  یتقو  یلو  اـضعا ، رگید  شوگ و  ناـبز و  مشچ و 

تـسا هتـسیاش  سپ  .تخوس  دـهاوخ  نآ  نداد  تسد  زا  ترـسح  رد  هتـسویپ  ور ، نیازا  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  يدنمـشزرا  رهوـگ 
، ملاس ِنت  تمعن  هنارکـش  .میـشاب  یهلا  ياه  تمعن  رازگرکـش  مینادـب و  ار  اـهنآ  ردـق  دنمـشزرا ، ياـه  تمعن  نیا  يدوباـن  زا  شیپ 
، تمعن رکش  نامگ ، یب  .تسا  نامورحم  زا  يریگ  تسد  يدنم ، تورث  تمعن  هنارکـش  ادخ و  ناگدنب  هب  يرازگ  تمدخ  تدابع و 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دهد  یم  شیازفا  ار  اه  تمعن 

(2) .ِهَدایِّزلا َباب  ُْهنَع  َنَزَخَف  ٍرْکُش  َباب  ٍْدبَع  یلَع  ُهّللا  َحَتَف  ام 

.ددنبب وا  يور  رب  ار  تمعن )  ) ینوزف زا  يرد  هک  دوشگن  يا  هدنب  يور  رب  ار  رکش  زا  يرد  دنوادخ ،

ص:25

ص 34. ج 2 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
ص 94. ج 2 ، ، 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  [ . 2 - ] 2
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لکوت - 16

فعض یهاگآان و  لیلد  هب  اهنآ  .دنرادن  ناهج  رد  ادخ  تلاخد  ادخ و  هب  يرواب  هک  دننک  یم  یگدنز  يا  هنوگ  هب  مدرم  زا  يرایسب 
رگا دوشن ، ماجنا  يراک  دهاوخب  ادخ  رگا  .تسادخ  تسد  رد  ناهج  روما  مامت  هتشررس  هک  دنرادن  رواب  ای  دنناد  یمن  ناش  يداقتعا 

زا دناوت  یمن  یتردق  چیه  دوش ، ماجنا  يراک  دهاوخب  رگا  دش و  دهاوخن  ماجنا  راک  نآ  دنهدب ، مه  تسد  هب  تسد  مه  لماوع  مامت 
نیا اب  .دـشاب  هتـشاد  ییاشگ  هرگ  دـیما  وا  زا  اهنت  دراپـسب و  لد  شراگدرورپ  هب  هراومه  دـیاب  یمدآ  ور ، نیازا  .دـنک  يریگولج  نآ 
ادخ هب  تسخن  اهنآ  دیما  هکلب  دننک ، یمن  هیکت  مدرم  هب  زگره  نامیااب ، ياه  ناسنا  .دش  دهاوخ  ناسآ  اه  يراوشد  زا  يرایـسب  راک ،

یهلا تیانع  هب  لکوت  اب  دُرِبب و  وا  ریغ  زا  ار  دوخ  دیما  ات  تسا  هتساوخ  ناسنا  زا  دنوادخ  .تسا  ناشدوخ  يورین  شالت و  هب  سپس  و 
یلـص مرکا  ربمایپ  .دریگن  رارق  ادخریغ  تنم  ریز  هاگ  چیه  دزاس و  تکربرپ  ار  شیوخ  يونعم  يدام و  یگدـنز  ریگ ، یپ  شالت  اب  و 

: دیامرف یم  دناد و  یم  یتخبدب  تبکن و  زاغآ  ار  ادخریغ  رب  دامتعا  لکوت و  هلآ ، هیلع و  هللا 

ْنِإ ُْهبِجُأ َو  َْمل  ِیناعَد  ْنِإَـف  ُهَنوُد  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  َباْوبَأ  ُْتعَطَق  ّـالِإ  ِینوُد  ٍقُولْخَِمب  ُمِصَتْعَی  ٍقُولْخَم  ْنِم  اـم  َّلَـجَوَّزَع :   ُ هّللا ُلوُقَی 
(1) .ِهِطْعُأ َْمل  ِیَنلَأَس 

یقولخم هب  نم ، ياج  هب  هک  تسین  یقولخم  چیه  دیامرف : یم  لجوزع  دنوادخ 

ص:26

 . ح 8512 لامعلازنک ، [ . 1 - ] 1
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زا نوچ  مهدن و  شباوج  دناوخب ، ارم  نوچ  سپ  .مدنبب  وا  يور  هب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  ياهرد  هکنیا  رگم  دنک ،) هیکت   ) دنز گنچ 
.منکن اطع  وا  هب  دهاوخب ، نم 

: دومرف ادخریغ  رب  هیکت  یفن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1) .ِْهَیلِإ ُهّللا  َکَلِکَیَف  ِهّللا  ِْریَغ  یلإ  ْلِکَّتَت  ال 

.دراذگ یم  او  ومه  هب  ار  وت  دنوادخ ، هک  نکن  هیکت  ادخ  زج  یسک  هب 

يرابدرب - 17

یم ناشن  یگداتسیا  دوخ  زا  هدننکش  نیگمهس و  ياهدادخر  لباقم  رد  رابدرب  ابیکش و  ناسنا  اریز  تسا ؛ هدارا  توق  هناشن  يرابدرب 
یبای ماک  مهم  لماوع  زا  دوصقم  هب  ندیـسر  رد  هلـصوح  ربص و  .دـیآ  یم  رانک  یگدـنز  راوگاـن  ياهدـمآشیپ  اـب  یتحار  هب  دـهد و 

.دسر یمن  ناماس  هب  یگدز  باتش  اب  يرما  چیه  اریز  تشاد ؛ شمارآ  دیاب  یفده  ره  هب  ندیسر  يارب  ًالوصا  .تسا 

میشاب هتشادن  راظتنا  هک  دزومآ  یم  ام  هب  ییابیکـش  .تسا  يروحمدوخ  ینیبدوخ و  نتـسکش  يرابدرب ، لیالد  نیرت  یلـصا  زا  یکی   
.اه يراتفرگ  اه و  یتخـس  رد  یناهنپ  ياه  تحلـصم  شریذپ  ینعی  يرابدرب ؛ ربص و  .دشاب  نامدارم  قفو  رب  روما  همه  یناگدنز ، رد 

هچنآ ناهانگ و  اه و  یـشوخان  اـهالب ، ربارب  رد  لـمحت  هناتـسآ  ندرب  ـالاب  .دـش  دـهاوخ  ور  هبور  شیاـشگ  اـب  ناـسنا  ربص ، وترپ  رد 
هبور یناوارف  تالکـشم  اب  یگدـنز  رد  اسب  هچ  یمدآ  .تساشگراک  رایـسب  تسا ، یمدآ  لماکت  ریـسم  رد  تکرح  يراوشد  بجوم 

دارفا طیارش ، نیا  رد  .دوش  یم  ور 

ص:27

ص 217. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  [ . 1 - ] 1
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، دـندوب رابدرب  یکدـنا  رگا  اسب  هچ  دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يوربآ  لام و  ناج و  اه ، يریگ  میمـصت  رد  باتـش  رثا  رب  يرایـسب 
.دندش یمن  ور  هبور  یفنم  ياهدمآ  یپ  همه  نیا  اب  هاگ  چیه 

هاگدید رد  .دـشاب  رابدرب  دـیاب  ناسنا  یتیعـضو  نینچ  رد  .تسا  نارگید  رازآ  ناسنا ، یگدـنز  رد  تامیالمان  ياه  قادـصم  زا  یکی 
یم ناشیا  .دراد  يرترب  تسا ، بیـصن  یب  یگژیو  نیا  زا  هک  يرگید  رب  تسا ، روبـص  هک  ینمؤم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: دیامرف

(1) .ْمُهاذَأ یلَع  ُِربْصَیال  َساّنلا َو  ُِطلاُخیال  يِذَّلا  ِنِمْؤُملا  َنِم  ُلَْضفَأ  ْمُهاذَأ  یلَع  ُِربْصَی  َساّنلا َو  ُِطلاُخی  يِذَّلا  ُنِمؤُْملَأ 

یمن لمحت  ار  نانآ  رازآ  دزیمآ و  یمن  مدرم  اب  هک  تسا  ینمؤم  زا  رترب  دنک ، یم  ربص  نانآ  رازآ  رب  دزیمآ و  یم  مدرم  اب  هک  ینمؤم 
.دنک

یگتسارآ - 18

يرهاظ یگتـسارآ  هراومه  هک  دـهاوخ  یم  شناوریپ  زا  مالـسا  نید  ور ، نیمه  زا  .تسا  هدیدنـسپ  يرما  رهاظ ، یگتـسارآ  ییابیز و 
ار ییاه  تنیز  یـسک  هچ  وگب  ِهِدابِِعل ؛ َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  : » دیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  .دـننک  ظفح  ار  دوخ 

(32 فارعا : ( »؟ تسا هدرک  مارح  دیرفآ ، شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک 

.دوش ساوسو  يراـمیب  هاگتـساخ  دـناوت  یم  يور  هداـیز  هنوگ  نیا  .تسا  دنـسپان  زین  یگتـسارآ  ییارآدوـخ و  رد  يور  هداـیز  هتبلا 
.دناشک یم  ییامندوخ  یتسرپدوخ و  هب  ار  درف  نینچمه 

ص:28

ص 3752. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  [ . 1 - ] 1
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دومن و نیرت  مهم  هکلب  اه و  قادصم  زا  یکی  زین  یقالخا  يونعم و  ییابیز  هکلب  تسین ، يرهاظ  ییابیز  رد  اهنت  ییابیز  تسناد  دـیاب 
ییابیز قالخا ، شناد و  هب  یگتـسارآ  یلو  دـنک ، یم  ابیز  ار  دارفا  رهاظ  اـهنت  رهاـظ ، یگتـسارآ  ییاـبیز و  .تسا  یگتـسارآ  هناـشن 
تروص ناج و  مسج و  يامیس  یگتسارآ  يانعم  هب  لماک ، عماج و  ییابیز  مالـسا ، هاگدید  زا  .دشخب  یم  یمدآ  هب  ینطاب  يونعم و 

هگن هزیکاـپ  ار  نآ  دـیاب  دـشوپ ، یم  یـسابل  هک  ره  : » دـیامرف یم  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هـک  هنوـگ  ناـمه  .تساـنعم  و 
: دیامرف یم  درم  رویز  نیرتهب  ینطاب و  یگتسارآ  هرابرد   (1) «، دراد

(2) .ٍنامیِإ َعَم  ُهَنیِکَّسلا  ِلُجَّرلا  ِهَنیِز  ُنَسْحَأ 

.تسا نامیا  اب  هارمه  شمارآ  درم ، رویز  نیرتوکین 

طابضنا مظن و  - 19

یتعرـس اب  ینامـسآ  مارجا  اه و  هرایـس  .دراد  هژیو  یهاگیاج  شنیرفآ ، هاگتـسد  رد  يا  هدیدپ  ره  تسا و  راوتـسا  مظن  هیاپ  رب  ناهج 
ره دـنیآ و  یم  مه  یپ  رد  يروآ  تفگـش  مظن  اب  زور  بش و  لاس و  ياه  لصف  .دـننک  یم  تکرح  ینّیعم  رادـم  رد  هدـش ، باـسح 

لئاسم نیرت  مهم  هلمج  زا  ار  اهراک  رد  طابـضنا  مظن و  تیاعر  مالـسا ، راوگرزب  يایلوا  .تسا  هدش  هدیرفآ  روخارف  هزادنا  هب  يزیچ 
، دادعتـسا هیامرـس و  نتفر  رده  زا  يریگولج  یگدـنز و  زا  رتشیب  رتهب و  يدـنم  هرهب  .دـنا  هدرک  دـیکأت  نآ  رب  هدرمـشرب و  یگدـنز 

تیاعر قیقد و  يزیر  همانرب  دنمزاین 

ص:29

ص 244. ج 6 ،  یفاک ، لوصا  [ . 1 - ] 1
ص 2302. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  [ . 2 - ] 2
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ار شا  یعامتجا  یـصخش و  ياهراک  تسا و  هدرک  میظنت  يا  همانرب  دوخ  ياهراک  يارب  هک  يدرف  .تساـه  تیلاـعف  یماـمت  رد  مظن 
هک دوش  یم  ببس  اهراک  رد  طابضنا  مظن و  ندرک  مکاح  .درب  یم  دوخ  شالت  زا  يرتشیب  هرهب  دهد ، یم  ماجنا  یـصخشم  نامز  رد 

ياهدمآ یپ  زین  یعامتجا  يدرف و  ياه  تیلاعف  رد  یمظن  یب  .دشاب  دنمدوس  شخب و  هجیتن  دریذپ و  ماجنا  عقوم  هب  اجب و  يراک  ره 
هلمج زا  اه  هیامرس  نتفر  رده  قوقح و  ندش  لام  ياپ  یعامتجا ، تیصخش  ندش  راد  هشدخ  جرم ، جره و  داجیا  هک  دراد  يراوگان 

.تساهنآ

يو لاثم ، يارب  .دوب  مکاح  ناشیا  يراتفر  نوئـش  همه  رب  قیقد  یمظن  دوب و  طابـضنا  مظن و  هوسا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
: دومرف یم  درک و  یم  مظنم  ار  زامن  ياه  فص 

(1) .ُناْطیَّشلا ُمُْکیَلَع  ْذِوْحَتْسَیال  ْمُِکبِکانَم  َْنَیب  اوُذاح  ْمُِکفوُفُص َو  َْنَیب  اوُّوَس 

.دوشن هریچ  امش  رب  ناطیش  ات  دیتسیاب  رگیدکی  شود  هب  شود  دینک و  رپ  ار  اه  فص  نایم 

يدنم تریغ  - 20

ینید و لـئاسم  هب  دـشاب ، هتـشادن  تریغ  ناملـسم  ناـسنا  رگا  .تـسا  تریغ  زا  يرادروـخرب  ناملـسم ، ناـسنا  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
هب یـسک  نینچ  .دشوپ  یم  مشچ  یناسآ  هب  یقالخا  ینید و  ياه  شزرا  ندـش  هتـسکش  زا  دـهد و  یمن  ناشن  تیـساسح  شیاهرواب 

هک یناسنا  .تسانتعا  یب  یبهذم  یناسنا و  لوصا  همه 

ص:30

ص 472. ج 5 ، ق ، 1402 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  [ . 1 - ] 1
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.دراد یم  ساپ  زین  ار  شیوخ  نهیم  نید و  میرح  دنک ، عافد  دوخ  یگداوناخ  يدرف و  میرح  زا 

ماوقا نارتخد و  نانز ، یباجحدـب  لباقم  رد  یتح  دـنراد و  یمن  ساپ  ار  دوخ  یـسومان  یـصخش و  ياه  میرح  زین  یناسک  لباقم ، رد 
رد مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .دنرامـش  یم  ددجت  تفرـشیپ و  هناشن  ار  نآ  اریز  دننک ؛ یم  تاهابم  هکلب  دنهد ، یمن  ناشن  یـشنکاو  دوخ 

نیا هب  ندش  هتسارآ  اب  هک  دهاوخ  یم  شناوریپ  زا  دناد و  یم  دنوادخ  ار  هدیدنـسپ  تفـص  نیا  لماع  يدنم ، تریغ  هب  مدرم  بیغرت 
: دیامرف یم  ناشیا  .دنوش  هنوگادخ  فرش ، یگنادرم و  رویز 

(1) .ِْهیَلَع   ُ هّللا َمَّرَح  ام  ُنِمْؤُْملا  َِیتْأَی  ْنَأ    ِ هّللا ُهَْریَغ  ُراَغَی َو  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  ُراَغَی و  یلاعَت    َ هّللا َّنِإ 

ار هچنآ  نمؤم  هک  تسا  ییاج  رد  دنوادخ  ندـیزرو  تریغ  .دزرو  یم  تریغ  زین )  ) نمؤم دزرو و  یم  تریغ  دـنوادخ  هک  یتسار  هب 
.دهد ماجنا  تسا ، هدرک  مارح  وا  رب  ادخ 

نامیا زا  یشخب  تریغ  ِنامیِءْالا ؛ َنِم  ُهَْریَْغلَأ  : » دیامرف یم  دناد و  یم  نامیا  وزج  ار  تریغ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نینچمه 
(2) «. تسا

شزرو - 21

ای ینوریب  یلماع  هاگره  هک  دنراد  دنویپ  رگیدکی  اب  نانچ  ود  نیا  تسا و  حور  مسج و  زا  بّکرم  يدوجوم  ناسنا  ینید ، هشیدنا  رد 
دراد هجوت  حور  مسج و  تمالس  هب  مالسا  .دریذپ  یم  ریثأت  زین  يرگید  دراذگ ، ریثأت  یکی  رب  ینورد 

ص:31

ص 94480. ج 9 ، همکحلا ، نازیم  [ . 1 - ] 1
ص 234. ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  [ . 2 - ] 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  زا  يا  هنیراگن  تیاده : www.Ghaemiyeh.comمزمز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 38 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13709/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13709/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا هکلب  درب ، یمن  یتذـل  نآ  زا  اهنت  هن  دـشابن ، طاشن  ناسنا  یگدـنز  رد  رگا  .دـهاوخ  یم  مه  اب  ار  حور  مسج و  یباداش  طاـشن و  و 
، شزرو اب  .تسا  شزرو  ینورد ، ياه  تلاسک  ندرب  نایم  زا  یباداش و  داجیا  لماوع  زا  یکی  .دـنام  یم  زاب  زین  اه  تیقفوم  يرایـسب 

.ددرگ یم  نایامن  یهاوخریخ  يروآون و  دادعتسا و  ياه  هفوکش  دوش و  یم  لاب  کبس  ناسنا  حور 

دـیوش و یم  حور  رکف و  زا  ار  ینارگن  هودـنا و  ياـهرابغ  دـیادز ؛ یم  نت  زا  ار  اـه  یگتـسخ  تـسا ؛ رطاـخ  شیاـشگ  هیاـم  شزرو ،
، دروآ یم  تسد  هب  شزرو  زا  هک  يرتشیب  یمسج  یناور و  تمالس  ییاناوت و  تکرب  هب  ناسنا  .دنک  یم  تیوقت  ار  ینورد  ياهورین 
، تعاجـش يدرم ، ناوج  هیحور  یتشک ، دننام  اه  شزرو  زا  یخرب  .دیآ  یمرب  شفیاظو  فیلاکت و  ماجنا  هدـهع  زا  رت  تحار  رتهب و 
یمـسج و تمواقم  رب  يراکراوس ، يزادـناریت و  انـش ، نوچمه  زین  یخرب  .دـهد  یم  شرورپ  ناـسنا  رد  ار  يزیتس  متـس  یبلط و  قح 

یم شزرو  هب  یشرافس  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  .دیازفا  یم  یعامتجا  ياه  بیسآ  یگدنز و  تخس  طیارـش  ربارب  رد  یمدآ  یحور 
: دیامرف یم  زین  رگید  ینخس  رد   (1)« .دیهد دای  انش  يزادناریت و  ناتنادنزرف  هب  هَیامِّرلا ؛ َهَحابِّسلا و  مُکَدالْوَا  اومِّلَع  : » دیامرف

(2) .ٌهَْظلِغ ْمُِکنیِد  ِیف  يُری  ْنَأ  ُهَرْکَأ  یِّنِإَف  اُوبَْعلا  وُْهلَأ َو 

.دوش هدید  یتخس  تنوشخ و  امش  نید  رد  مرادن  تسود  اریز  دیشاب ؛ هتشاد  يزاب  یمرگرس و 

ص:32

ص 793. همجرت ، نیودتیراصنا و  دوعسم  یهاشمرخ و  نیدلاءاهب  ربمایپ ، مایپ  [ . 1 - ] 1
ح 521. ص 105 ، هحاصفلا ، جهن  [ . 2 - ] 2
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یناولهپ - 22

تعاجش و هتبلا  .دزاس  یم  زوریپ  اه  یماکان  سرت و  اب  هلباقم  رد  ار  یمدآ  یناولهپ ، هیحور  نتشاد  .تسا  یمدآ  لامک  هناشن  یناولهپ 
یناـسک اـهنت  يداو ، نیا  رد  .تسا  نییآ  نید و  نانمـشد  اـب  هزراـبم  ینوریب و  هـصرع  یکی  دـبای ؛ یم  یلجت  هـصرع  ود  رد  یناوـلهپ 

.دنشاب ینوریب  نانمشد  اب  هزرابم  هدامآ  دنوادخ ، تردق  هب  نامیا  رب  هیکت  اب  نورد و  ياه  یگتسباو  زا  هدیهر  هک  دنزوریپ 

َكِّوُدَـع يدـْعَأ  : » دـیامرف یم  قح  لوسر  .دراد  ياج  شدوخ  نورد  رد  ناسنا ، هب  دوجوم  نیرت  نمـشد  ینوریب ، نمـشد  لـباقم  رد 
جراـخ نادـیم و  نیا  رد  يزوریپ   (1)« .دراد رارق  تدوجو  رد  هک  تسا  یـسفن  وت ، نمـشد  نیرت  نمـشد  َکـْیَْبنَج ؛ َْنَیب  یتَّلا  َکُـسْفَن 

« ربکا داهج   » هب شالت  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دراد  تیمها  رایـسب  نطاب  زا  ییورود  قافن و  هنیک و  دـسح و  ندرک 
ياه تلیذر  اب  هزرابم  يارای  یـسک  ره  دـهد  یم  ناشن  رما  نیا  .داهن  مان  رغـصا » داهج   » ار يرهاظ  داهج  هک  یلاـح  رد  دومرف ، ریبعت 

هب دیاب ، هک  هنوگ  نآ  ینامحر  رون  دـنا ، هدرک  هنخر  یمدآ  نورد  رد  سفن  ناطیـش و  نازابرـس  هک  ینامز  ات  .درادـن  ار  شا  یقالخا 
: دومرف دیمان و  یعقاو  ناولهپ  دنربکا ، داهج  زوریپ  هک  ار  يدارفا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  .دبات  یمن  نایمدآ  لد  هناخ 

(2) .ِهِسْفَن یلَع  َبَلَغ  ْنَم  َدیِدَّشلا  َّنِکلَو  َساّنلا  َبَلَغ  ْنَم  َْسَیل  َدیِدَّشلا  َّنِإ 

سفن رب  هک  تسا  نآ  ناولهپ  هکلب  دوش ، هریچ  مدرم  رب  هک  تسین  یسک  ناولهپ 

ص:33

ص 3512. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  [ . 1 - ] 1
ص 6708. ج 14 ، همکحلا ، نازیم  [ . 2 - ] 2
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.دبای یگریچ  دوخ 

يراوخ مارح  زا  زیهرپ  - 23

یم یلد  گنـس  ببـس  دیآ ، یم  رامـش  هب  گرزب  ناهانگ  وزج  تسا و  یهلا  ياهروتـسد  زا  یچیپرـس  هکنیا  رب  نوزفا  يراوخ  مارح 
مورحم یحور  تفاطل  یکاپ و  زا  ار  نانآ  دراذگ و  یم  ریثأت  هداوناخ  نادـنزرف  رب  تشز ، راتفر  نیا  یفنم  راثآ  رگید ، يوس  زا  .دوش 

؟ میورب مارح  لام  غارس  هک  دیآ  یمن  تسد  هب  یهلا  كاپ  ياه  تمعن  یناوارف  اب  ایند  هزوردنچ  یگدنز  ایآ  .دزاس  یم 

ار دوخ  فیطل  حور  دننک و  یم  راوخ  ار  شیوخ  یناسنا  تیـصخش  تقیقح ، رد  دـنوش ، یم  يراوخ  مارح  بادرگ  دراو  هک  یناسک 
مارح هب  نوچ  یلو  تسا ، رادروخرب  ینورد  تسادق  یکاپ و  زا  هتخادرپن ، يراوخ  مارح  هب  یتقو  ات  ناسنا  .دـنزاس  یم  ناهانگ  ریـسا 

.دبای یم  دشر  شدوجو  رد  یناطیش  ياه  تلصخ  دوش و  یم  هدولآ  اه  یکاپان  هب  شحور  هنییآ  درک ، تداع  يراوخ 

یپ .دـناروخن  زین  شا  هداوناـخ  دارفا  هژیو  هب  نارگید ، هب  دروـخن و  مارح  ياذـغ  هک  تسا  نآ  ناملـسم  فیاـظو  نیرت  مـهم  زا  یکی 
نامیـشپ دوـخ  هدرک  زا  ار  وا  دـش و  دـهاوخ  ناـسنا  ریگ  ناـبیرگ  ترخآ  رد  مه  اـیند و  نیا  رد  مه  مارح  ياذـغ  ندروـخ  ياهدـمآ 

: دیامرف یم  يراوخ  مارح  كرت  هرابردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تخاس  دهاوخ 

(1) .اعُّوَطَت ٍهَعْکَر  ْیَفلَأ  ِهالَص  ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  ُّبَحَأ  ٍمارَح  ِهَمُْقل  ُكَْرت 

زامن تعکر  رازه  ود  ندناوخ  زا  ادخ  دزن  مارح ، همقل  کی  زا  یشوپ  مشچ 

ص:34

ص 1126. ج 3 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
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.تسا رت  بوبحم  یبحتسم ،

يزرو عمط  - 24

لام ياپ  یهاوخ ، نوزف  مدرم ، لام  هب  نتخود  مشچ  .تشاد  دـهاوخ  يراوگاـن  ياهدـمآ  یپ  دـنک ، هنخر  یـسک  داـهن  رد  عمط  رگا 
عمط و .تسا  عمط  تخرد  هدیـسوپ  ياـه  گرب  خاـش و  زا  اهدتـسوداد  رد  مارح  لـالح و  ندرکن  تیاـعر  نارگید و  قوقح  ندرک 

يدنلبرـس تزع و  یپ  رد  هک  ینانآ  سپ  .دناتـس  یم  وا  زا  ار  یمدآ  تفارـش  دناریم و  یم  ار  ناسنا  رد  یـشنمدازآ  هیحور  يدـنمزآ ،
اوه ریسا  هک  يدارفا  .دنهناو  ار  عمط  دیاب  دنورب ، تلذ  راب  ریز  ناش  يرورضریغ  ياهزاین  ندروآ  تسد  هب  رد  دنهاوخ  یمن  دنتسه و 

تسد هب  ار  يزیچ  هچ  هک  دنشیدنا  یمن  نانآ  .دنور  یم  نآ  یپ  رد  یشیدنا  تبقاع  نودب  دننیب ، یم  ار  هچ  ره  دنتسه ، دوخ  سوه  و 
.دـننیبب یناوارف  يدام  ای  یحور  نایز  رذـگهر  نیا  زا  اسب  هچ  ور ، نیازا  .دـنهد  یم  تسد  زا  ار  يزیچ  هچ  لـباقم ، رد  دـنروآ و  یم 

ناش یناسفن  ياه  شهاوخ  ياضرا  يارب  دـنا و  هتفرگن  دـنپ  یلو  دـنا ، هدـید  کیدزن  زا  ار  شیوخ  لمع  نارـسخ  اهراب  نازرو  عمط 
.دننک یم  رارکت  ار  روآ  نایز  راک  نامه 

راهنز ٌرِضاح ؛ ٌْرقَف  ُهَّنِإَف  َعَمَّطلا  َكاّیِإ َو  : » دیامرف یم  درامش و  یم  یتسد  یهت  یعون  ار  يزرو  عمط  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
، تروص نآ  رد  هک  دوشب  زین  ناـملاع  یتـح  يداـیز  دارفا  ریگ  نماد  عمط  تسا  نکمم   (1)« .تسا دـقن  یتسد  یهت  نآ ، هک  عمط  زا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هدومرف  هب  .درب  یم  اهنآ  لد  زا  ار  تمکح 

ص:35

 . ح 8852 لامعلا ، زنک  [ . 1 - ] 1
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(1) .ُعَمَّطلا ِءامَلُعلا  ُماْدقَأ  ِْهیَلَع  ُُتْبثَت  يِذَّلا ال  ِلالُّزلا  َهافَّصلا  َّنِإ 

.تسا عمط  دنام ، یمن  راوتسا  نآ  يور  ناملاع  ياپ  هک  يا  هدنزغل  گنس  هتخت  نآ 

تعانق - 25

ترخآ رد  دنمتداعس و  ایند  رد  ار  یمدآ  تعانق ، .تسا  رگید  ياه  تلیضف  یخرب  همشچرس  یقالخا و  ياه  تلیضف  زا  یکی  تعانق 
صرح و نارگید  لام  هب  دشاب و  عناق  تسا ، هدرک  مهارف  وا  يارب  دـنوادخ  دراد و  هچنآ  هب  ایند  رد  ناسنا  رگا  .دـنادرگ  یم  دـنلبرس 
نابلطایند و هک  ییاـه  يراـتفرگ  اـه و  یتخـس  زا  دـنک ، رود  دوخ  زا  ار  یبلط  هداـیز  یهاوخ و  هداـیز  تلیذر  دـشاب و  هتـشادن  عمط 

باسح رد  يریگ  ناسآ  هیام  ار  تعانق  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  .درک  دهاوخ  یگدنز  دبای و  یم  ییاهر  دنتـسه ، نآ  راتفرگ  نادنمزآ 
کبـس وت  رب  تباـسح  اـت  شاـب  عناـق  تیاـه  هتـشاد  هب  ُباـسِحلا ؛ َکـْیَلَع  َّفِخَی  ُهَتیتُوا  اـِمب  ْعَْنِقا  : » دـیامرف یم  درامـش و  یمرب  یـسر 

، تعانق ُدَْـفنَی ؛ ٌلام ال  ُهَعانَقلا  : » دـیامرف یم  دـیکأت  نارگ  تعانق  ياـه  هتـشاد  يریذـپان  ناـیاپ  رب  رگید ، ناـیب  رد  نینچمه   (2)« .دوش
(3) «. تسا یندشن  مامت  یتورث 

ریذبت فارسا و  زا  زیهرپ  - 26

رد .دراد  یقالخا  يداصتقا و  دـعب  رد  یفنم  ياهدـمآ  یپ  هک  تسا  يور  هدایز  فارـسا و  هعماج ، درف و  مهم  ياـه  بیـسآ  زا  یکی 
نداد رده  ریذبت ، فارسا و  دمآ  یپ  نیرتراکشآ  .تسا  هنایم  ّدح  زا  زواجت  يانعم  هب  فارسا  لصا ،

ص:36

ص 3310. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  [ . 1 - ] 1
ح 5058. ج 10 ، نامه ، [ . 2 - ] 2

ح 5054. لامعلازنک ، [ . 3 - ] 3
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رد دوش ، هدرمـش  زیچان  يژرنا ، ییاذـغ و  داوم  نوچمه  ییاهالاک  رد  فارـسا  يدرف ، هاگن  زا  تسا  نکمم  .تسا  عباـنم  تاـناکما و 
تسا یناهانگ  زا  ریذبت  فارسا و  ینید ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  .دروآ  یم  راب  هب  ینیگنس  ياه  تراسخ  یمومع ، حطس  رد  هک  یلاح 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  رد   (1) .درب یم  نایم  زا  ار  تکرب  دنک و  یم  لیدبت  الب  تمقن و  هب  ار  تمعن  هک 

یـساپسان ار  ادـخ  ياه  تمعن  سپ  .دیـسر  یم  ناوارف  وس  ره  زا  شا  يزور  دوب و  تینما  رد  هک  تسا  هدز  لَثَم  ار  يرهـش  دـنوادخ ،
(112 لحن :  ) .دیناشچ ناشیا  هب  ار  ساره  یگنسرگ و  معط  دنداد ، یم  ماجنا  هچنآ  يازس  هب  مه  ادخ  دندرک و 

هک تسا  هداد  ناشن  هبرجت  .تسا  روما  همه  رد  يور  هنایم  یگدـنز ، رد  تیقفوم  يارب  رثؤم  ياهریبدـت  نیرت  مهم  زا  یکی  نیاربانب ،  
لمع رد  ار  نآ  یتسرد  اـه  ناـسنا  همه  اـبیرقت  هک  تسا  یتـیعقاو  نیا  دـنوش و  یمن  دـیدش  ياـه  ناـیز  راـچد  زگره  ور  هناـیم  دارفا 

.دـشاب رانکرب  طیرفت  طارفا و  هنوگره  زا  دـنک و  لمع  یقطنم  هنالقاع و  روما ، همه  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  يور  هنایم  .دـنا  هتفریذـپ 
ياه هویش  یـشورفرخف ، ییامندوخ و  یتسرپاوه ، اب  يّدج  هزرابم  نآ و  دننام  يور و  هنایم  تعانق ، دهز ، نوچ  ییاه  شزرا  تیوقت 

: دومرف یم  درک و  یم  شرافس  یگدنز  رد  يور  هنایم  هب  ار  شتما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  فارسا  نامرد 

(2) .ِدْصَْقلِاب ْمُْکیَلَع  ِدْصَْقلِاب ، ْمُْکیَلَع  ِدْصَْقلِاب ، ْمُْکیَلَع  ُساّنلا ، اَهُّیَأ  ای 

.يور هنایم  هب  داب  امش  رب  يور ؛ هنایم  هب  داب  امش  رب  يور ؛ هنایم  هب  داب  امش  رب  مدرم ! يا 

ص:37

ص 358. ق ، 1400 ه .  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، یلاما ، قودص ، خیش  [ . 1 - ] 1
ص 28. ج 3 ، نامه ، [ . 2 - ] 2
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، زاین تروص  رد  دـیاب  هکلب  تسین ، نادـنزرف  هداوناخ و  رب  يریگ  تخـس  يانعم  هب  يداصتقا  دـُعب  رد  فارـسا  زا  زیهرپ  يور و  هنایم 
: دـیامرف یم  دـنریگ ، یم  تخـس  دوخ  لایع  لها و  رب  ندوب ، اراد  دوجو  اب  هک  یناسک  شهوکن  اب  ربماـیپ  .دوش  فرـص  یفاـک  هنیزه 

(1) «. تسین ام  زا  دریگ ، یم  تخس  شا  هداوناخ  رب  دراد و  یلام  ناوت  هک  یسک  ِِهلایِع ؛ یلَع  َرَّتَق  َُّمث  ِْهیَلَع  َعِّسُو  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  »

دای زا  هاگ  چیه  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نخس  نیا  .دوش  یم  هدید  ناوارف  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  يور  هنایم 
یگدـنز زا  یمین  یگدـنز ، هنیزه  رد  فارـسا ] زا  زیهرپ  و   ] يور هناـیم  ِهَـشیِعَْملا ؛ ُفِْـصن  ِهَـقَفَّنلا  ِیف  ُداـِصْتقِءْالَأ  : » دوـمرف هـک  میربـن 

(2) «. تسا

 

ص:38

ص 256. ص 643 و ج 15 ، ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  [ . 1 - ] 1
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یعامتجا قالخا  مود : لصف 

تشذگ - 1

زا دنک  یم  اضتقا  يدرم  ناوج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنـشخب  یمن  ار  يو  زگره  دـنریگ ، یم  مشخ  یـسک  رب  نوچ  زوت  هنیک  دارفا 
ناشدوجو رد  هک  ینمـشد  هیحور  لیلد  هب  زوت  هنیک  دارفا  .دـنروآ  مهارف  ار  يو  تیادـه  هنیمز  راک ، نیا  اـب  دـنرذگرد و  وا  ریـصقت 

.دنرازآ یم  ار  دوخ  ناور  حور و  دنناسرب ، بیـسآ  نارگید  هب  هکنیا  زا  شیب  دننک و  یم  خـلت  نارگید  دوخ و  رب  ار  یگدـنز  تسه ،
هنیک زا  رتدنمـشزرا  رایـسب  تشذگ  دیدرت ، یب  .دـننازیرگ  نانآ  زا  مدرم  دـنرادن و  یهاگیاج  مدرم  نایم  رد  هاگ  چـیه  يدارفا  نینچ 

، نیاربانب .تسا  نادرمدار  يارب  یگرزب  سرد  اهنآ  راتفر  دنراد و  ياج  هدازآ  ياه  ناسنا  لد  رد  هراومه  ناگدننکوفع  .تسا  يزوت 
.تشذگرد شیاطخ  زا  تفریذپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  وا  دیاب  دهاوخ ، یم  رذع  دوش و  یم  نامیشپ  سپس  دنک و  یم  يدب  هک  یسک 

بوبحم تشذگ و  نایم  نوچ  میشاب ؛ هتـشاد  تشذگ  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  میـشاب ، بوبحم  یناسنا  مدرم ، نایم  رد  میهاوخ  یم  رگا 
یم يرگید  زا  يدـب  راتفر  راوگرزب ، ناسنا  یتقو  .درک  كاپ  هنیک  زا  ار  اـه  لد  دـیاب  نیارباـنب ، .تسا  رارقرب  راوتـسا  يدـنویپ  ندوب ،

زا هک  یتقو  دنک و  دروخرب  وا  اب  تشذگ  اب  دیاب  دنیب ،

ص:39
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.دبای یم  تسد  یحور  شمارآ  هب  وا  دوخ  همه ، زا  شیب  دروخرب ، عون  نیا  اب  .دریگن  لد  هب  وا  زا  يا  هنیک  هنوگ  چیه  دش ، ادـج  يو 
هک میدنب  راک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  دیاب  .دزاس  یم  رود  تیونعم  زا  دناریم و  یم  ار  یناسنا  حور  هنیک ، دوجو 

: دومرف

(1) .انَمَرَح ْنَم  ُءاطْعِإ  انَمَلَظ َو  ْنَّمَع  ُْوفَْعلا  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اُنتَءوُُرم 

.دزرو غیرد  ام  زا  هک  تسا  یسک  ششخب  دنک و  متس  ام  رب  هک  تسا  یسک  زا  تشذگ  تلاسر ، نادناخ  ام  یگنادرم 

یشوپاطخ - 2

دوب رارق  رگا  .دنک  یم  ظفح  ار  مدرم  يوربآ  راک ، نیا  اب  تسا و  شوپ  هدرپ  دنوادخ ، .تسا  ندوب  راّتس  دنمـشزرا ، تافـص  زا  یکی 
میناد یم  همه  زا  رتهب  دوخ  ام  .دندش  یم  رابتعا  یب  وربآ و  یب  اه  ناسنا  رتشیب  دوش ، راکـشآ  ناگمه  يارب  ناگدـنب  یناهنپ  ياهراک 
.میا هدـش  بکترم  ار  یناـهانگ  رایـسب  هچ  یگدـنز ، لوـط  رد  هک  میناد  یم  زین  تسه و  اـم  نورد  رد  يدـب  ياـه  تلـصخ  هچ  هـک 

اب دـنوادخ  .میـشاب  دنلبرـس  نارگید  ربارب  رد  میتسناوت  یمن  زگره  دوش ، شاف  نارگید  يارب  اـم  نورد  رارـسا  دوب  رارق  رگا  نیارباـنب ،
هاگ چـیه  دـندوب ، ربخاب  ام  ياهراتفر  نطاب  زا  مدرم  رگا  .دـهد  یم  هولج  بوبحم  ییاه  ناسنا  نارگید ، دزن  ار  ام  دوخ ، یـشوپ  هدرپ 

.دنتشادن ام  هب  ار  دامتعا  ینیب و  شوخ  نیا 

ار رگیدمه  رارسا  هدرپ  هک  دهاوخ  یم  مه  ناگدنب  زا  تسا و  شوپاطخ  ادخ ،

ص:40

ص 38. ق ، 1404 ه . _ یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  نارهت ، لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  یناد  نسح  دمحموبا  [ . 1 - ] 1
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ياطخ ضحم  هب  مینک و  داجیا  دوخ  رد  ار  تفـص  نیا  نارگید  اب  دروخرب  یعامتجا و  طباور  رد  دـیاب  زین  ام  نیارباـنب ، .دـننکن  هراـپ 
مرکا ربمایپ  .میزاسن  راکـشآ  ار  نآ  میریگب و  هدـیدان  ار  رگیدـکی  ياهاطخ  مییایب  .میـشابن  نانآ  نتخاـس  وربآ  یب  ددـصرد  نارگید 

(1) «. دیردَن ار  نارگید  رارسا  هدرپ  زگره  اْرتِس ؛ ٍدَحَا  یلَع  َّنَقِرَْختال  : » دیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يراد نتشیوخ  - 3

هک یناسنا  .تسا  مشخ  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  دناسر ، یم  یلاع  تاجرد  هب  ار  وا  تسا و  ناسنا  لامک  ناشن  هک  یتافص  نیرتهب  زا 
یناوتان لیلد  اهنت  هن  راک  نیا  .دنک  راهم  نارگید  يدـب  ربارب  رد  ار  دوخ  مشخ  یتحار ، هب  دـناوت  یم  تسا ، رادروخرب  یگژیو  نیا  زا 

، یمدآ نانمـشد  نیرت  گرزب  زا  یکی  .دهد  یم  ربخ  شیوخ  سفن  رب  یناسنا  يالاب  طلـست  یحور و  تردق  زا  هکلب  تسین ، صخش 
یم هتسب  ناششوگ  مشچ و  هک  دنراد  يا  هنازوت  هنیک  ياهراتفر  نانچ  یصخش ، اب  ناش  ینمشد  لیلد  هب  مدرم  زا  یضعب  .تسا  مشخ 

.دنز یم  رس  نانآ  زا  یلوقعمان  ياهراک  دوش و 

ات درک  هشیپ  ار  ییوـخ  مرن  یگدـنز ، رد  دـیاب  لـیلد ، نیمه  هب  .دـشابن  نازیرگ  نـشخ  دارفا  زا  هـک  تفاـی  ناوـت  یم  ار  یـسک  رتـمک 
دنک یم  یچیپرـس  لقع  نامرف  زا  وا  مشخ  دـنکن ، راهم  ار  دوخ  سفن  مشخ ، ماگنه  هب  ناسنا  رگا  .دریگ  ياج  مدرم  لد  رد  نامتبحم 

مسج و رب  زین  یتسیاشان  ياهرثا  نتفرگ ، مشخ  .تسا   فاصنا  عرـش و  قطنم ، لقع ، فالخ  هک  دراد  یماو  ییاـهراک  هب  ار  ناـسنا  و 
حور

ص:41

ح 2431. هحاصفلا ، جهن  [ . 1 - ] 1
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هک دماجنیب  ییاهراک  هب  اسب  هچ  بضغ ، مشخ و  راهم  رد  یهاتوک  تلفغ و  .دزادنا  یم  رطخ  هب  ار  درف  یتمالس  دراذگ و  یم  ناسنا 
.دنیبب رازآ  نآ  راوگان  ياهدمآ  یپ  زا  رمع  کی  ناسنا ،

: دیامرف یم  مشخ  راهم  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ   

(1) .ُهَناش ِّالا  ْیَش ٍء  ِیف  ُقْرُْخلا  َناک  ُهَناز َو ال  ّالِإ  ْیَش ٍء  ِیف  ُْقفِّرلا  َناک  ام 

.دزاس تشز  ار  نآ  دشاب ، هچ  ره  رد  ییوخدنت  دیارآ و  یم  ار  نآ  دشاب ، هچ  ره  رد  ییوخ  مرن 

: دومرف دوب ، هتساوخ  يا  هیصوت  ناشیا  زا  هک  یسک  هب  باطخ  رگید ، ینخس  رد  ناشیا 

(2) .ِبَضَْغلا َْدنِع  ُهَسْفَن  ُِکلْمَی  يِذَّلا  ُدیِدَّشلا  اَمَّنِإ  ِهَعْرَّصلِاب  ُدیِدَّشلا  َْسَیل  َلاق : َُّمث  ْبَضْغَتال ، َلاقَف : ِْهیَلَع  َداعَأ  َُّمث  ْبَضْغَت ، ال 

فیرح تشپ  هک  تسین  نآ  دـنمروز  دومرف : سپـس  ریگم و  مشخ  دومرف : ربمایپ  درک و  تحیـصن  تساوخرد  وا  مه  زاب  ریگم ؛ مشخ 
.دنک يراد  نتشیوخ  مشخ ، ماگنه  هب  هک  دشاب  نآ  هکلب  دناسر ، كاخ  هب  ار 

يرادوربآ - 4

تنایـص تسا ، رادروخرب  يدنلب  هاگیاج  تیمها و  زا  هدش و  دـیکأت  نآ  رب  نیموصعم  تایاور  رد  هک  یقالخا  ياه  تلیـضف  زا  یکی 
هکلب دنراد ، یم  ساپ  ار  دوخ  يوربآ  اهنت  هن  دنمتفارش  ياه  ناسنا  .تسا  نارگید  يوربآ  ضرِع و  زا 

ص:42

ح 93. ص 154 ، ج 74 ، راونالاراحب ، ص 47 ؛ لوقعلا ، فحت  [ . 1 - ] 1
ص 153. ج 74 ، راونالاراحب ، [ . 2 - ] 2
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ناج لام و  نارگید ، يوربآ  نداتفین  رطخ  هب  يارب  دنرـضاح  نانیا  .دـننک  ظـفح  يدرم  ناوج  اـب  زین  ار  نارگید  يوربآ  دنـشوک  یم 
یم دوخ  يدام  حـلاصم  يادـف  ار  نارگید  هراومه  هک  تسا  یناسک  راتفر  فالخرب  تسرد  اهنآ  راـک  نیا  .دـنزادنا  رطخ  هب  ار  دوخ 

.دنزاس

هیامرـس نیرت  هدـنزرا  دوش  یمن  رـضاح  زگره  دنمتفارـش ، ناسنا  کی  .تساهنآ  یگدـنز  هیامریمخ  مدرم ، يوربآ  هک  مینادـب  دـیاب   
ار دوخ  عون  مه  يوربآ  دوخ  راتفر  ای  ملق  ناـبز ، اـب  یـسک  رگا  .دربب  ناـیم  زا  ییوج  بیع  اـی  تبیغ  اـی  تمهت  قیرط  زا  ار  صاخـشا 

ربمایپ .دشاب  اشوک  نارگید  دوخ و  يوربآ  تشاد  ساپ  يارب  دیاب  ناملـسم  ناسنا  نیاربانب ، .تسا  هدرک  هنادرم  ناوجان  يراک  دزیرب ،
: دیامرف یم  دناد و  یم  شتآ  رپس  ار  نمؤم  يوربآ  ظفح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

(1) .ِراّنلا َنِم  اباجِح  َُهل  َناک  ِهیخَأ  ِضْرِع  ْنَع  َّدَر  ْنَم 

.تسا شتآ  وا و  نایم  یباجح  راک ، نیا  دنک ، عافد  دوخ  ردارب  يوربآ  زا  هک  ره 

: دیامرف یم  دناد و  یم  نمؤم  يوربآ  ظفح  شاداپ  ار  تشهب  رگید ، ینخس  رد  ناشیا 

(2) .َهَّتَْبلا ُهَّنَْجلا  َُهل  ْتَبَجَو  ِِملْسُْملا  ِهیِخَأ  ِضرِع  ْنَع  َّدَر  ْنَم 

.دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  نیقی ، هب  دنک ، عافد  دوخ  ناملسم  ردارب  يوربآ  زا  هک  ره 

نیدلاو هب  مارتحا  - 5

.تسا نیدلاو  هب  ناسحا  هدش ، دیکأت  رایسب  نآ  رب  هک  ییاه  تدابع  زا  یکی 

ص:43
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یم هک  یـسک  .تسا  هدـیزرو  دـیکأت  نآ  رب  اتکی ، يادـخ  شتـسرپ  زا  سپ  دـیجم  نآرق  هک  تسا  مهم  ناـنچ  رداـم  ردـپ و  هب  یکین 
اب دیاب  دـبای ، تسد  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  دـنک و  یگدـنز  تزع  اب  يرمع  دوش و  هدوشگ  شا  یگدـنز  روک  ياه  هرگ  دـهاوخ 
ای دنـشاب  هدنز  ردام  ردپ و  هک  دنک  یمن  یقرف  هتبلا  .دروآ  تسد  هب  ار  اهنآ  يدونـشخ  دـنک و  تمدـخ  شردام  ردـپ و  هب  ناوت  مامت 

هدوب اهنآ  ندرگ  رب  سانلا  قح  هّللا و  قح  زا  هچنآ  داد ؛ تاقدـص  تاریخ و  اهنآ  يارب  هراومه  دـیاب  دنـشاب ، هتفر  ایند  زا  رگا  .دنـشابن 
دنک و يراتفر  شوخ  شردام  ردپ و  اب  سکره  هک  تسا  هدـش  تباث  زین  هبرجت  هب  .تساوخ  شزرمآ  اعد و  هشیمه  درک و  ادا  تسا ،
زا يرود  يریخ و  هب  تبقاع  یپ  رد  رگا  نیاربانب ، .تشاد  دـنهاوخ  وا  اب  ار  راـتفر  نیمه  زین  وا  نادـنزرف  دراد ، ساـپ  ار  اـهنآ  تمرح 
یم دناد و  یم  ردپ  يدونشخ  رد  ار  ادخ  يدونشخ  مالسا ، یمارگ  لوسر  .میـشاب  نابرهم  شیوخ  نیدلاو  اب  دیاب  میتسه ، یهلا  مشخ 

: دیامرف

(1) .ِِدلاْولا ِطَخَس  ِیف  ِهّللا  ُطَخَس  ِِدلاْولا َو  اَضِر  ِیف  ِهّللا  اَضِر 

.ردپ يدونشخان  رد  ادخ  يدونشخان  تسا و  ردپ  يدونشخ  رد  ادخ  يدونشخ 

سپ ردام  ردپ و  هب  ندرک  یکین  هرابرد  ترضح  نآ  .درک  یم  شرافس  ار  اهنآ  تافو  زا  سپ  یتح  نیدلاو  هب  یکین  تمحر ، لوسر 
: دومرف نانآ  گرم  زا 

(2) .امِهِقیِدَص ُمارْکِإ  امِِهب َو  ّالِإ  ُلَصُوتال  ِیتَّلا  ِمِحَّرلا  ُهَلِص  امِهِدَْعب َو  ْنِم  امِهِدْهَع  ُذاْفنِإَو  امَُهل  ُرافِْغتْسِءْالا  امِْهیَلَع َو  ُهالَّصلا 
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محر هلـص  اهنآ ، گرم  زا  سپ  ناـشیاه  تیـصو  ندرک  ارجا  ناـشیارب ، نتـساوخ  شزرمآ  اـهنآ ، يارب  ندرک  اـعد  ناـنآ ]، هب  یکین  ]
.تساهنآ ناتسود  هب  نتشاذگ  مارتحا  اهنآ و  ناشیوخ  اب  ندرک 

محر هلص  - 6

ناگتسب هب  یگدیسر  محر و  هلص  دراد و  یناوارف  دیکأت  یگداوناخ  طباور  ماکحتـسا  يدنواشیوخ و  ياهدنویپ  يراوتـسا  رب  مالـسا 
ار يزور  دوش ؛ یم  رمع  لوط  ببس  دراد : ناسنا  یگدنز  رد  يا  هدنزرا  راثآ  ناشیوخ  هب  یگدیـسر  .درامـش  یم  ینید  يا  هفیظو  ار 

یم یپ  رد  ار  تمایق  زور  باسح  یناسآ  دـنک و  یم  فرطرب  ار  اهالب  كاپ و  ار  لامعا  دزاـس ؛ یم  وکین  ار  قـالخا  دـنک ؛ یم  داـیز 
.دروآ

ادج ردام  ردپ و  زا  دشر ، نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  نادنزرف  هک  انعم  نیدـب  دوش ؛ یم  یقلت  شزرا  یب  برغ ، ناهج  رد  یطباور  نینچ 
هاگـشیاسآ دوجو  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يراجنهان  ياهدمآ  یپ  تسا و  هارمه  طباور  يدرـس  اب  ییادج  نیا  .دـنوش  یم 

نتفر الاب  ببس  هک  درک  هراشا  هفطاع  یب  نادنزرف  نوزفازور  شیازفا  يزور و  هنابش  ياه  هاگباوخ  اه و  هاگـشرورپ  نادنملاس ، ياه 
.تسا هدش  اشحف  تیانج و  لتق ، رامآ 

دیابن .میتسه  یبسانمان  ياهراتفر  نینچ  دـهاش  زین  ناملـسم  دـهعت  مک  ياه  هداوناخ  یـضعب  رد  یگدز ، برغ  جاور  رثا  رب  هنافـسأتم 
ياه فالتخا  محر ، هلص  اب  میشوکب  .ددرگ  یم  لوسر  ادخ و  مشخ  زاس  هنیمز  راک  نیا  اریز  دوش ؛ عطق  شا  هداوناخ  اب  ناسنا  هطبار 
رانک رد  یگدنز  ياه  بیـشن  زارف و  رد  دیاب  .مییازفیب  دوخ  تیمیمـص  رب  زور  هب  زور  مینک و  لیدبت  یتسود  رهم و  هب  ار  یگداوناخ 

ماگنه میرامشن و  يدنواشیوخ  طباور  شهاک  هناهب  ار  اه  هلصاف  شیازفا  میشاب ؛ مه 
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تیمها هرابرد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .دوشن  ینالوط  اه  تاقالم  ینامز  هلـصاف  اـت  میربن  ـالاب  ار  ییاریذـپ  ياـه  هنیزه  اهدـمآو ، تفر 
: دومرف يدنواشیوخ  ياهدنویپ 

ُْهنِم َْتناک  ْنإ  َمِحَّرلا َو  َلِصَی  ْنَأ  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ِءاسِّنلا  ِماحْرَأ  ِلاجِّرلا َو  ِبالْـصَأ  ِیف  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َِبئاْغلا  ِیتَّمُأ َو  ْنِم  َدِهاّشلا  یِـصوُأ 
(1) .ِنیِّدلا َنِم  َِکلذ  َّنِإَف  ٍهَنَس  ِهَِریسَم  یلَع 

شرافس دنیآ ، یم  ایند  هب  تمایق  زور  ات  نانز  ياه  محر  نادرم و  ياه  بلص  زا  هک  نانآ  دنبیاغ و  هک  نانآ  دنرـضاح و  هک  نانآ  هب   
.تسا نید  مهم )  ) لئاسم زا  یکی  محر  هلص  اریز  دشاب ؛ هار  لاس  کی  ندومیپ  مزلتسم  هچرگ  دننک ، محر  هلص  هک  منک  یم 

نادنملاس هب  مارتحا  - 7

مارتـحا و هب  تبـسن  هک  دـنراد  دوـجو  یهورگ  ناـیم ، نـیا  رد  .دنتـسه  مارتـحا  مـیرکت و  هتـسیاش  دارفا ، ماـمت  یمالـسا ، هعماـج  رد 
ریپ دارفا  مارتحا  لیلجت و  تقیقح ، رد  .دنهورگ  نیا  رامش  رد  ناگدروخلاس  ناریپ و  .تسا  هدش  يرتشیب  شرافـس  نانآ  تشادگرزب 

ناوت دح  رد  دنا ؛ هدرک  يراد  هگن  شیوخ  نادنزرف  زا  يرمع  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  .تسا  لاعتم  دنوادخ  هب  مارتحا  هدروخلاس ، و 
تـساور ایآ  .دنا  هتخادنا  ناوارف  ياه  جـنر  هب  نانآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  هتخاس و  مهارف  ناشیارب  ار  اه  یندیـشوپ  اه و  یندروخ  نیرتهب 

؟ دنک ییانتعا  یب  نانآ  هب  دشاب و  نابرهمان  دنا ، هدرک  تبحم  وا  هب  هک  یناسک  اب  یمدآ 

اب نتسیز  قشع  هب  هک  ار  ینادنملاس  هک  تسا  هدماین  ینید  چیه  سوماق  رد 

ص:46
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رد رگا  .دنراذگاو  دوخ  لاح  هب  اه  هاگشیاسآ  ییاهنت  جنک  رد  ار  نانآ  دنزاس و  ادج  هداوناخ  مرگ  شوغآ  زا  دنا ، هدنز  ناشیاه  هون 
هداوناخ رد  ینیـشن  مه  رود  تعاس  کی  اب  دـنهد ، رارق  نادـنملاس  رایتخا  رد  ار  اه  یندیـشوپ  اه و  یندروخ  نیرتهب  اـه ، هاگـشیاسآ 
.میدنبب نامنادنزرف  رب  ار  اه  هبرجت  لاقتنا  هار  هداوناخ ، زا  نانآ  ندرک  ادج  اب  ارچ  .دـنا  هبرجت  ياه  هنیجنگ  ناریپ  .دوب  دـهاوخن  ربارب 

یمهلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .مینک  هجوت  نالاس  گرزب  ماقم  تشاد  گرزب  هرابرد  تمحر ، لوسر  شرافـس  هب  مییایب و  سپ 
(1) «. تسا نم  هب  نداهن  مارتحا  نم ، تما  هدروخلاس  هب  مارتحا  ِیتَّمُأ ؛ ْنِم  ِْخیَّشلا  َرِیقَْوت  ِیلالْجِإ  ْنِم  َّنِإ  : » دیامرف

يراد هیاسمه  - 8

شیوخ قوقح _ هلاسر   _ رد مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  هدش  یناوارف  ياه  شرافـس  ناشیا ، لاح  تیاعر  هیاسمه و  قح  هرابرد 
: دیامرف یم 

روای لاح ، ود  ره  رد  يراد و  یمارگ  ار  وا  شروضح ، رد  يراد و  هگن  ار  وا  تاقلعتم  يو ، دوبن  رد  هک  تسا  نیا  وت  رب  هیاسمه  قح 
هاگآ شیاه  بیع  زا  یبیع  رب  رگا  .يدرگ  هاگآ  شیاه  بیع  رب  هک  یشوکن  یشابن و  وا  رارسا  يوجو  تسج  رد  هاگ  چیه  .یشاب  وا 

.دنـسرن نآ  هب  دنـشاب ، بیع  نآ  فشک  یپ  رد  اه  هزینرـس  رگا  هک  ناـنچ  شاـب ؛ ربتـس  يا  هدرپ  راوتـسا و  يژد  بیع ، نآ  رب  يدـش ،
ریگب و هدیدان  ار  شیاهاطخ  اه و  شزغل  .ربم  کشر  وا  رب  تمعن  رد  .راذگم  اهنت  ار  وا  اه  یتخس  رد  .هدم  شوگ  ار  وا  نخس  هنادزد 

(2) .نک راتفر  هنامیرک  وا  اب  شاب و  رابدرب  وا  اب  درک ، ینادان  وت  هرابرد  رگا 

زا یکی  .دوش  تیاعر  دیاب  هک  دراد  یقوقح  ناسنا  رب  هیاسمه  نیاربانب ،

ص:47
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یلاح رد  دنیانتعا ، یب  شلوسر  ادخ و  روتـسد  هب  ناگیاسمه  هب  ناگدـنهدرازآ  دـیدرت ، یب  .تسا  ناگیاسمه  رازآ  گرزب ، ناهانگ 
: دیامرف یم  ینابرهم  لوسر  .دراد  یپ  رد  ار  یهلا  شزرمآ  ناگیاسمه ، يدونشخ  هک 

(1) .َُهل َرِفُغ  ُْهنَع  َنوُضار  ْمُهُّلُک  ٌهَثالَث  ٌناریِج  َُهل  َتام َو  ْنَم 

.دوش یم  هدیزرمآ  دنشاب ، دونشخ  وا  زا  یگمه  دشاب و  هتشاد  هیاسمه  هس  هک  یلاح  رد  دریمب ، سکره 

: تسا هدومرف  زین  ناگیاسمه  هب  ندناسرن  رازآ  هرابرد  ناشیا   

(2) .ُهَراج يِذُْؤی  الَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب و  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم 

.درازآ یمن  ار  دوخ  هیاسمه  دشاب ، هتشاد  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  ره 

يراد نامهم  - 9

ییازسب شقن  زین  نانمؤم  نایم  تیمیمص  افـص و  دنویپ  رد  دراد ، نابزیم  يارب  ترخآ  رد  هک  یباوث  شزرا و  رب  نوزفا  يراد ، نامهم 
لابقتـسا هب  ییور  هداشگ  اب  نابزیم  تسا  هتـسیاش  .دتـسرف  یم  ناکین  يوس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  اهب  نارگ  يا  هیدـه  نامهیم ، .دراد 

هنیمز نامهیم  تشگزاب  يارب  نابزیم  تسا  هتـسیاش  .دروآ  مهارف  ار  وا  شمارآ  شیاسآ و  لیاسو  ینامهم ، تدـم  رد  دورب و  ناـمهم 
رد یعیبط  روط  هب  نابزیم ، هناخ  رد  نامهم  .دـنک  هقردـب  ار  وا  هناخ ، رد  ات  تفرگ ، نتفر  هب  میمـصت  شدوخ  رگا  یلو  دـنکن ، يزاـس 

.دشکب تسد  وا  زا  سپ  دنک و  زاغآ  ار  ندروخ  اذغ  نامهم ، زا  شیپ  دیاب  نابزیم  ور ، نیازا  .دنک  یم  ایح  اذغ  ندروخ 

ص:48
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دح زا  شیب  دزادـنا و  یتخـس  هب  ار  دوخ  ناسنا ، هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  یلو  تشاد ، یمارگ  ار  ناـمهم  رظن  ره  زا  دـیاب  دـنچ  ره 
یم هدـید  یهاگ  ور ، نیمه  زا  .دـننک  یم  طیرفت  طارفا و  هنیمز  نیا  رد  یخرب  هک  تسا  نیا  تقیقح  .دزاس  راـتفرگ  ار  دوخ  شناوت ،

رد دننک ، جرخ  هراب  کی  هب  ار  دوخ  تاناکما  همه  دنهاوخ  یم  ییوگ  هک  دننک  یم  فارـسا  نانچ  نامهم  زا  ییاریذپ  يارب  هک  دوش 
دیابن رگید ، يوس  زا  .دنکن  داجیا  یتالکشم  فرط  ود  زا  کی  چیه  يارب  هک  دشاب  نانچ  دیاب  مالـسا  رظن  زا  يراد  نامهم  هک  یلاح 

: تسا هدومرف  نامهیم  میرکت  هنیمز  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .درک  یهاتوک  نامهم  زا  ییاریذپ  رد 

(1) .ُهَْفیَض ْمِرُْکْیلَف  ِرِخْآلا  ِموَْیلا  ِهّللِاب َو  ُنِمُؤی  ناک  ْنَم 

.درادب یمارگ  ار  شنامهیم  دیاب  دراد ، نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  ره 

: درامش یمرب  نینچ  ار  يزاون  نامهیم  تبثم  ياهدمآ  یپ  رگید ، یمالک  رد  ناشیا 

(2) .ِْتیَْبلا ِلْهَأ  ِبونُِذب  ُلَِحتْرَی  ِِهقْزِِرب و  ُلِْزُنی  ُْفیَّضلَأ 

.درب یم  ار  هناخ  لها  ناهانگ  دروآ و  یم  ار  دوخ  يزور  نامهیم ،

رامیب زا  تدایع  - 10

اهراب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دراد  يا  هژیو  شزرا  تیمها و  وا ، زا  رادید  رامیب و  زا  تدایع  مالـسا ، زاس  ناسنا  بتکم  رد 
ِتَیُِضق اذِإَف   » هیآ ریسفت  رد  ناشیا  .تسا  هدرک  دیکأت  یهلا  یناسنا و  یقالخا ، راتفر  کی  ناونع  هب  رامیب  زا  تدایع  رب 

ص:49
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زا  ) هیآ روظنم  : » دومرف دروآ و  یقالخا  دنمـشزرا  ياهراتفر  فیدر  رد  ار  رامیب  تدایع  (، 10 هعمج : « ) ِضْرَْألا ِیف  اوُرِشَْتناَف  ُهولَّصلا 
رد ینید  ردارب  رادـید  هزانج و  عییـشت  رامیب ، زا  تدایع  روظنم ، هکلب  تسین ، يویند  ياهراک  یپ  رد  نتفر  نیمز ) رد  ندـش  هدـنکارپ 

(1) «. تسادخ هار 

ناسنا يرطف  ینورد و  تاساسحا  فطاوع و  اب  هک  یعامتجا  یقالخا و  هدیدنـسپ  راتفر  ناونع  هب  وا ، زا  ییوج  لد  رامیب و  زا  تدایع 
ینیگنـس زا  دوـش و  یم  راـمیب  هیحور  تیوـقت  ببـس  وـس ، کـی  زا  اریز  دراد ؛ یناوارف  يورخا  يوـیند و  راـثآ  تسا ، گـنهامه  زین 

رت کیدزن  مه  هب  دارفا  ياه  لد  دوش  یم  ببس  رگید ، يوس  زا  .دبایزاب  رتدوز  ار  دوخ  یتمالس  ات  دهاک  یم  شناج  مسج و  يرامیب 
رارق راگدرورپ  تمحر  فطل و  لومـشم  یناسنا ، یهلا و  راتفر  نیا  هطـساو  هب  دـبای و  شیازفا  اـهنآ  ناـیم  یلد  مه  يردارب و  دوش و 

: دوش یم  روآدای  نینچ  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  رد  ار  نآ  شاداپ  رامیب ، زا  تدایع  رب  دیکأت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنریگ 

(2) .ٍْنیَع َهَفْرَط  اهیف  َهّللا  یِصْعَیال  ٍهَنَس  ِْفلَأ  َلَمَع  َُهل  ُهّللا  يَرْجَأ  ًهَعاس  ُهَْدنِع  َسَلَجَف  اضیرَم  َداع  ْنَم 

هدرکن تیصعم  نآ  رد  يا  هظحل  هک  ار  لاس  رازه  لمع  شاداپ  دنوادخ ، دنیـشنب ، وا  دزن  یتعاس  دنک و  تدایع  ار  يرامیب  هک  یـسک 
.دراد یم  ینازرا  وا  هب  دشاب ،

جاودزا

ص:50

ص 14. ج 10 ، ق ، 1415 ه . _ تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، نسح  نب  لضف  [ . 1 - ] 1
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نیا هدـییاز  ناسنا ، ینعی  یتسه ؛ دوجوم  نیرتدنمـشرا  اریز  تسا ؛ یگدـنز  ياه  ترورـض  نیرت  مهم  زا  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و 
يدرم نز و  .دور  یم  رامش  هب  تیبرت  دشر و  يارب  یبسانم  طیحم  ناسنا و  شرورپ  هاگیاج  نیرت  مهم  هداوناخ ، .تسا  سدقم  قاثیم 

ترـضح نآرق ، رد  دنوادخ  .دننک  یم  تیلوئـسم  ساسحا  رگیدمه  ربارب  رد  دنیآ ، یمرد  رگیدکی  يرـسمه  هب  جاودزا  نامیپ  اب  هک 
وا دوخ  سنج  زا  اْهَیلِإ ؛ َنُکْـسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  َو  : » دیامرف یم  دـنک و  یم  یفرعممالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  شمارآ  هیام  ار  اوح 

(189: فارعا «. ) دبای شمارآ  وا  رانک  رد  ات  دیرفآ  يرسمه 

: دنک یم  هراشا  هنوگ  نیا  دوش ، یم  مهارف  جاودزا  اب  هک  يرطاخ  شمارآ  هب  رگید  يا  هیآ  رد  نینچمه 

(21 مور : ) .اْهَیلِإ اُونُکْسَِتل  اًجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایا  ْنِم   َو 

.دیبای شمارآ  وا  تبحم  هیاس  رد  ات  دیرفآ  امش  يارب  يرسمه  ناتدوخ  سنج  زا  هک  تسا  نآ  امش  هب  یهلا  تمحر  ياه  هناشن  زا 

وـس مه  ینید ، ياهرواب  یعامتجا و  یقالخا _  نأش  رظن  زا  اه  جوز  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاهدـمآ  یپ  نینچ  دـناوت  یم  یجاودزا  هتبلا 
رد مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .دـش  دـهاوخ  فرط  ود  یقیقح  شمارآ  یحور و  لاـمک  زاـس  هنیمز  یناـینب  نینچ  تروص ، نیا  رد  .دنـشاب 

: دیامرف یم  یشرافس 

(1) .ْمِِهتاّوُُرم ِیف  ْمُهُدیِزَیَو  ْمِِهقازْرَأ  ِیف  ْمَُهل  ُعِّسَُوی  ْمِِهقالْخَأ و  ِیف  ْمَُهل  ُنِسُْحی    َ هّللا َّنِإَف  ْمُکامایَأ  اُوُجِّوَز 

وکین ار  نانآ  قالخا  راک ، نیا  اب  دنوادخ  اریز  دیهد ؛ رسمه  ار  دوخ  نارسمه  یب 

ص:51
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.دیازفا یم  ناش  يدرم  ناوج  رب  دنک و  یم  دایز  ار  ناشیاه  يزور  دنادرگ و  یم 

ینیشن مه  یتسود و  - 11

ندومیپ يارب  هتسیاش  تسود  اب  ینیشن  مه  ور ، نیازا  .تسا  ناسنا  لامک  تیبرت و  رد  راذگریثأت  يرصنع  تسود ، مالسا ، هاگدید  زا 
تسد هب  اه  ینیشن  مه  نیا  هار  زا  اه  هبرجت  اه و  لامک  زا  يرایسب  هدیدنسپ و  قالخا  .دور  یم  رامش  هب  یساسا  يزاین  تداعـس ، هار 

.دیآ یم 

نآرق رد  دـنوادخ  .دراد  رگناریو  شقن  زین  بابان  قیفر  دراد ، هدـنزاس  شقن  یمدآ  یگدـنز  رد  هتـسیاش  تسود  هک  هزادـنا  نامه  هب 
: دیامرف یم  میرک 

.ِرْکِّذلا ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََـقل  ًالیلَخ  اًنالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  ًالِیبَس  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی   
(29_27 ناقرف : )

یمرب یهار  ربمایپ  اب  شاک  يا  دیوگ : یم  دزگ و  یم  نادند  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  ینامیشپ ، تدش  زا  تمایق  زور  رد  رگمتس  ناسنا 
.تخاس هارمگ  قح ]  ] يروآ دای  زا  ارم  وا  .مدیزگ  یمنرب  قیفر  ناونع  هب  ار  ینالف  شاک  يا  نم ! رب  ياو  .متفرگ 

ناسنا يارب  یـشزرااب  يونعم  يدام و  راک  کمک  دـناوت  یم  بوخ  تسود  .تشاد  یفاـک  تقد  دـیاب  تسود  شنیزگ  رد  نیارباـنب ،
.دنیوج یم  اه  ینامهم  هسردم و  رازاب و  هچوک و  یفداصت  ياهدروخرب  رد  ار  دوخ  ناتسود  ًالومعم  دارفا  زا  يرایسب  هنافسأتم  .دشاب 

.دنتـسود رگیدکی  اب  تساه  لاس  ییوگ  هک  دنوش  یم  یمیمـص  مرگ و  مه  اب  نانچ  دمآو  تفر  ای  وگو  تفگ  راب  دنچ  زا  سپ  نانیا 
هتسیاش نیـشن  مه  ياه  هناشن  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  .دوش  نانآ  هجوتم  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  تسا  نکمم  اه  یتسود  هنوگ  نیا 

: دنک یم  یفرعم  نینچ  ار 

ْنَم َلاق  اذِإ ؟ ُِسلاُجن  ْنَمَف    ِ هّللا َحوُر  ای  مالسلا ) هیلع  یَسیِِعل  َنوُّیِراوَْحلا   ) اُولاق
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(1) .ُُهلَمَع ِهَرِخْالا  ِیف  ْمُُکبِّغَُری  ُهُقِْطنَم َو  ْمُکِْملِع  ِیف  ُدیِزَی  ُُهتَیْؤُر َو    َ هّللا ُمُکُرِّکَُذی 

رب شراتفگ  دزادنا و  ادـخ  دای  هب  ار  امـش  شندـید  هک  نآ  اب  دومرف : میوش ؟ نیـشن  مه  هک  اب  سپ  هّللا !  حور  ای  دندیـسرپ : نویراوح 
.دنک قیوشت  ترخآ  هب  ار  امش  شرادرک  دیازفیب و  امش  شناد 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 12

یم رس  نارگید  زا  هچنآ  رد  شا ، ییاناوت  روخارف  هب  ار  سکره  ددنسپ و  یمن  ار  نارگید  راتفر  ربارب  رد  اه  ناسنا  ییانتعا  یب  مالسا ،
هب رما  هضیرف  يارجا  يارب  نارگید  اب  ینیشن  مه  رد  هدمآ  تسد  هب  ياه  تصرف  زا  دراد  هفیظو  یناملـسم  ره  .دناد  یم  لوئـسم  دنز ،

ییاپرب لماع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننام  هب  اه  تدابع  زا  کی  چیه  یمالسا ، نوتم  رد  .دریگ  هرهب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
یم ییاهر  طوقـس  هاگترپ  زا  هضیرف ، ود  نیا  هب  لمع  اب  یناسنا  هعماـج  ياـضعا  .تسا  هدـشن  یفرعم  تعیرـش  يراگدـنام  نماـض  و 

.دنیاشگ یم  رپ  لامک  جوا  هب  دنبای و 

سک چیه  ور ، نیازا  .تسا  رثؤم  يرگید  رد  کی  ره  داسف  حالص و  تسین و  ادج  مه  زا  هعماج  درف و  تشونرس  مالـسا ، هاگدید  زا 
، ناهانگ تارکنم و  رگا  .دـشاب  اـنتعا  یب  نارگید  تشونرـس  اـهراک و  هب  دـنک ، یم  لـمع  شفیاـظو  هب  دوخ  هک  لـیلد  نیا  هب  دـیابن 

ناگمه ریگ  نماد  نآ  تسیاـشان  ياهدـمآ  یپ  دـنهدن ، ناـشن  یفنم  شنکاو  اـهنآ  لاـبق  رد  دارفا  دـنبای و  جاور  هعماـج  رد  اراکـشآ 
رد دنوش و  یم  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  زین  ینید  هفیظو  نیا  رد  ناگدننک  یهاتوک  .دش  دهاوخ 
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .دنیآ  یم  رامش  هب  ناراک  هانگ  فیدر 

ِنَع یْهنَی  ـال  يِذَّلا  َلاـق : ُهـَل ؟ َنیِدـال  يِذَّلا  ُنِمْؤُْـملا  اَـم  َو  ُهـَل : َلـیِقَف  ُهـَل ، َنیدـال  يِذَّلا  َفـیِعَّضلا  َنِمْؤُـملا  ُضِْغُبَیل  َّلـج  َّزَع َو  َهـّللا  َّنِإ 
(1) .ِرَْکنُْملا

یهن هک  یـسک  دومرف : تسیک ؟ درادن ، نید  هک  ینمؤم  دش : ضرع  .دراد  ترفن  درادن ، نید  هک  یفیعـض  نمؤم  زا  لجوزع  دنوادخ 
.دنک یمن  رکنم  زا 

هب یخرب  یهاگ  هنافـسأتم  .دنامب  ظوفحم  نارگید  يوربآ  ات  دوش  تیاعر  ًالماک  فورعم  هب  رما  يارجا  طیارـش  دـیاب  رگید ، يوس  زا 
رد .تسا  دنـسپان  رایـسب  هک  دـنرب  یم  ار  نارگید  يوربآ  رکنم ، زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  ماگنه  دـنا و  هجوت  یب  ساسح  هلئـسم  نیا 

طیارش تیاعر  هرابرد  مالسا  یمارگ  لوسر  .دریگ  مشخ  اهنآ  رب  اسب  هچ  هکلب  دهد ، یمن  یشاداپ  نانآ  هب  اهنت  هن  دنوادخ  دروم ، نیا 
ار راک  نیا  دیاب  دنک ، یم  فورعم  هب  رما  هک  یـسک  ٍفوُْرعَِمب ؛ َِکلذ  ُهُْرمأ  ْنُکَْیلَف  ٍفوُْرعَِمب  َرَمَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  مهم  هضیرف  ود  نیا 

(2) «. دهد ماجنا  یبوخ  هویش  اب 

تحیصن - 13

گرزب ای  کچوک  هب  ندرک ، تحیـصن  هک  یتروص  رد  .دنراد  زاین  ندش  تحیـصن  هب  اهرت  کچوک  اهنت  هک  دننک  یم  نامگ  یخرب 
ماگنه هب  نیاربانب ، .دنادب  زاین  یب  تحیصن  زا  ار  دوخ  دیابن  سک  چیه  .دنتـسه  هابتـشا  ضرعم  رد  اه  ناسنا  همه  و  درادن ، صاصتخا 

رظن رد  ار  لباقم  فرط  نأش  ماقم و  دیاب  زردنا  دنپ و  رد  هتبلا  .دزادرپب  نانآ  ییامنهار  تحیصن و  هب  دیاب  نارگید ، هابتشا  ای  اطخ 

ص:54

ج 5 ص 59. یفاک ، لوصا  [ . 1 - ] 1
ص 3716. ج 8 ،  همکحلا ، نازیم  [ . 2 - ] 2
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زردـنا دـنپ و  ياه  هویـش  ور ، نیازا  .دـنکن  راداو  یتخـسرس  هلباقم و  هب  ار  وا  اـی  دـنزن  یبیـسآ  وا  يوربآ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ ،
هناهب هب  یخرب  هنافـسأتم  .درک  هظعوم  ار  لـباقم  فرط  هاـگ  نآ  دیجنـس و  ار  ناـکم  ناـمز و  طیارـش و  ماـمت  دـیاب  تسا و  تواـفتم 

، نیاربانب .دنک  یم  دنم  هدقع  ار  نانآ  هکلب  درادن ، یحالصا  یتیبرت و  ریثأت  اهنت  هن  هک  دننک  یم  راتفر  نانچ  اهنآ  اب  نارگید ، حالـصا 
.تسا يرگ  باسح  يزوس و  لد  اب  هارمه  ییامنهار  مالسا ، رظن  دروم  تحیصن 

(1) .ِهِْقلَِخل ِهَحیِصَّنلِاب  ِهِضْرأ  یف  مُهاْشمأ  ِهَمایِقلا  َمْوَی    ِ هّللا َدنِع  ًَهلِزنَم  ِساّنلا  َمَظعأ  َّنِا 

.درادرب مدق  نارگید  زا  شیب  وا  قلخ  يارب  یهاوخریخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  تلزنم  اب 

باحـصا .تسا » یهاوخریخ  تحیـصن و  نید ، : » دـیامرف یم  دـناد و  یم  نید  ماـمت  ار  تحیـصن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
نایاوشیپ يارب  وا ، ربمایپ  يارب  وا ، باتک  يارب  ادـخ ، يارب  : » دومرف دـشاب ؟ یـسک  هچ  يارب  دـیاب  یهاوخریخ  تحیـصن و  دندیـسرپ :

(2) «. مدرم همه  يارب  ناناملسم و 

سسجت -  14

هیام اسب  هچ  تشز  تداع  نیا  .دنوش  هاگآ  نارگید  یـصخش  لئاسم  زا  نآ ، نیا و  زا  وجو  سرپ  اب  دنـشوک  یم  هراومه  دارفا  یخرب 
نارگید هب  نظءوس  تبیغ و  اب  هارمه  مدرم ، راک  رد  سـسجت  دـیجم ، نآرق  رد  .دوش  نیفرط  نایم  ییاه  فالتخا  ترودـک و  داـجیا 

یهن اب  دنوادخ  .تسا  هدش  شهوکن 

ص:55

ص 6294. ج 13 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
.نامه [ . 2 - ] 2
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زا ات  دراد  ام  هب  یطابترا  هچ  نارگید  یـصوصخ  لئاسم  یتسار  هب  .تسا  هتـشاد  زاب  تشز  راـک  نیا  زا  ار  ناـگمه   (1) ،« اوُسَّسََجتالو »
اب ار  راک  نیمه  یسک  رگا  دنوش ؟ هاگآ  نآ  زا  نارگید  دهاوخ  یمن  دراد و  یمیرح  یسک  ره  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  .میوش  هاگآ  نآ 

نارگید یصخش  ياهزار  يوجو  تسج  رد  هاگ  چیه  هک  میـشوکب  نیاربانب ، تشاد ؟ میهاوخ  يراتفر  هنوگچ  نانآ  اب  دهد ، ماجنا  ام 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .میشابن 

(2) .ْمُهَنوُُطب َّقُشَأال  ِساّنلا َو  ِبُوُلق  یلَع  َبَْقنََأ  ْنَأ  ْرَموُأ  َْمل  یِّنِإ 

.مفاکشب ار  اهنآ  نطاب  ای  مبای  هار  مدرم  ياه  لد  هب  متسین  رومأم  نم 

ییاشگ هرگ  - 15

فرطرب نانآ  تسد  هب  ار  مدرم  ياه  يدنمزاین  دنوادخ ، هک  تسا  نآ  دوش ، یم  اه  ناسنا  زا  یخرب  بیـصن  هک  ییاه  قیفوت  زا  یکی 
هار رد  دـنناوت ، یم  هک  اجنآ  ات  نامیااب  ياه  ناسنا  .دـیاشگ  یم  ناراتفرگ  راک  زا  هرگ  اـهنآ ، نداد  رارق  ضیف  هطـساو  اـب  دـنک و  یم 
اهنت هن  شالت ، همه  نیا  زا  دنرب و  یم  تذل  ادخ  ناگدنب  هب  تمدخ  زا  نانآ  .دـننک  یم  شالت  نانآ  ياهزاین  عفر  مدرم و  هب  تمدـخ 
نیا اب  هراومه  نالد  كاپ  نیا  ياه  هنیس  .دوش  یم  هدید  ناشیامیـس  رد  يا  هژیو  یباداش  هراومه  هکلب  دننک ، یمن  یگتـسخ  ساسحا 

هتـشرف نانابرهم ، نیا  هک  یتسار  هب  .دنناهرب  هصغ  مغ و  زا  ار  ینیگهودنا  دنهد و  شمارآ  ار  يا  هتـسکش  لد  دیاش  هک  دپت  یم  دیما 
تسا و تکرب  ریخ و  اب  هارمه  ناشدوجو  هک  دنا  ینامسآ  ياه 

ص:56

.12 تارجح : [ . 1 - ] 1
ح 961. هحاصفلا ، جهن  [ . 2 - ] 2
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یمزاب ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  زا  ار  ناسنا  نانآ ، راک  زا  ییاشگ  هرگ  ناگدنب و  هب  ندناسر  ریخ  .دنراد  ياج  مدرم  بلق  رد  هراومه 
زا تمایق  زور  رد  ار  دارفا  نیا  ابیز ، یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دزاس  یم  هتسارآ  یتوکلم  یهلا و  قالخا  هب  دراد و 

: دیامرف یم  هتسناد و  نمیا  دنوادخ  باذع 

(1) .ِهَمایِْقلا َمْوَی  ِهّللا  ِباذَع  ْنِم  َنُونِمْآلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ْمِهِجئاوَح  ِیف  ُساّنلا  ُمُْهَیلِإ  ُعَْزفَی  ادابِع  ِهِّلل  َّنِإ 

زا زیخاتـسر  زور  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ  .دنرب  هانپ  اه  نادب  دوخ  ياه  يدنمزاین  عفر  يارب  مدرم  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ ،
.دنناما رد  ادخ  باذع 

يدنمدوس - 16

قلخ و یناسر ، تمدـخ  نیا  اب  نانآ  .دـننک  یم  شالت  نانآ  ياهزاین  ندروآرب  مدرم و  هب  تمدـخ  يارب  هراومه  نامیااب  ياه  ناـسنا 
ماقم و زین  ترخآ  ناـهج  رد  دنتـسه و  میحر  دـنوادخ  فطل  دروم  هشیمه  يدارفا  نینچ  دـیدرت ، یب  .دـنزاس  یم  ناـمداش  ار  قلاـخ 
ادخ و نادرم  .دباتـش  یم  نانآ  يرای  هب  زین  دنوادخ  دنـشوک ، یم  ادـخ  ناگدـنب  زاین  ندروآرب  يارب  هک  یناسک  .دـنراد  الاو  یتلزنم 

هاگ چیه  ییوگ  هک  دنا  هتفرگ  سنا  راک  نیا  اب  نانچ  نانآ  .دنرب  یم  تذل  ادخ  قلخ  هب  تمدخ  زا  هشیمه  مدرم ، هب  نارازگ  تمدـخ 
ياه ناسنا  هب  ناشدوجو ، تکرب  اب  دننام و  یم  نارگید  رانک  رد  اه  يراوشد  اه و  یتخس  رد  هراومه  دننک و  یمن  یگتسخ  ساسحا 

زا کین  مان  اب  زین  گرم  زا  سپ  دنراد و  راگدنام  یهاگیاج  مدرم  نهذ  بلق و  رد  يدارفا  نینچ  .دـنناسر  یم  ینامداش  ریخ و  رگید 
.دوش یم  دای  نانآ 

ص:57

ص 52. لوقعلا ، فحت  [ . 1 - ] 1
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ماجنا یکین  ياهراک  هکنیا  اب  یخرب  .دـشاب  ایر  هب  هتخیمآ  دـیابن  ادـخ  قلخ  هب  یناسر  تمدـخ  هک  تسا  نآ  هنیمز  نیا  رد  مهم  هتکن 
.دننک یم  لطاب  ییامندوخ  يراکایر و  اب  ار  ناشیاه  یکین  لباقم ، رد  یلو  دنشک ، یم  تمحز  رایسب  هار  نیا  رد  اسب  هچ  دنهد و  یم 

یم تازاجم  راـکایر  ناونع  هب  یهلا  لدـع  هاـگداد  رد  هکلب  دـنریگ ، یمن  يا  هرهب  نارگید  هب  یناـسر  تمدـخ  زا  اـهنت  هن  دارفا ، نیا 
دوش یم  هتفگ  دارفا  نیا  هب  تمایق ، رد  .دراد  رارق  ناهانگ  همه  سأر  رد  ادخ  هب  كرـش  تسادخ و  هب  كرـش  یعون  ایر  اریز  دنوش ؛

.دیا هدرک  راک  وا  يارب  هک  دیریگب  یسک  زا  ار  دوخ  شاداپ 

؛ تسین اور  نآ  ندرک  ادرف  زورما و  ندرک و  لـطعم  تسا ، مهارف  يریخ  راـک  ماـجنا  هنیمز  یتقو  ینید ، ياـه  هزومآ  رب  اـنب  نینچمه 
هتفهن نآ  رد  یهلا  يدونشخ  هک  يروما  رد  ناسنا  .دورب  نایم  زا  هشیمه  يارب  راک  نداد  ماجنا  تصرف  ریخأت ، نیا  رثا  رب  اسب  هچ  اریز 

ناهاوخ سک  ره  یعیبط ، روط  هب  .دناسر  یم  نارگید  هب  هک  تسا  يا  هدیاف  نازیم  هب  سک  ره  یعقاو  شزرا  .دنک  باتش  دیاب  دشاب ،
.دشاب رتاشوک  نارگید  هب  تمدخ  هار  رد  دیاب  دشاب ، يرتشیب  شزرا 

لوئـسم ادخ  قلخ  ادخ و  شیپ  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  مینک ؛ گنرد  يا  هظحل  دـیابن  مینک ، فرطرب  ار  یـسک  زاین  میناوت  یم  رگا 
لوئـسم نادجو  عرـش و  هاگـشیپ  رد  دنکن ، ار  راک  نیا  یلو  دیاشگب ، يرگید  راک  زا  هرگ  دوخ ، تسد  اب  دناوتب  هک  ره  .دوب  میهاوخ 

: دیامرف یم  نارگید  هب  تمدخ  یکین و  هرابرد  یشرافس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا 

ص:58
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(1) .اْهَیلِإ َءاسَأ  ْنَم  ِضُْغب  اْهَیلِإ َو  َنَسْحَأ  ْنَم  ِّبُح  یلَع  ُبولُْقلا  ِتَِلبُج 

.دراد اور  يدب  اهنآ  هب  هک  تسا  راوتسا  یسک  زا  ترفن  رب  زین  دنک و  یبوخ  اهنآ  هب  هک  تسا  هتشرس  یسک  تبحم  رب  اه  لد 

نداد ضرق  - 17

لام و هک  تسا  هدومرف  هدـعو   دـنوادخ  .تفاتـش  اهنآ  کمک  هب  دـیاب  ضرق ، ندرک  اضاقت  ینید و  ناردارب  یلام  يدـنمزاین  ماگنه 
هب ضرق  نداد  زا  یلام ، ییاناوت  زا  يرادروخرب  دوجو  اب  يدارفا  هنافسأتم  .دشخب  تکرب  دنک و  ربارب  نیدنچ  ار  هدنهد  ضرق  ییاراد 
هب دننک و  یم  راومه  دوخرب  ار  اضاقت  يراوشد  هک  یناسک  .تسا  یهلا  یقیفوت  نداد ، ضرق  تسناد  دـیاب  .دـنور  یم  هرفط  نارگید 

نیا رد  .دنهد  یم  رارق  یهلا  ناحتما  ضرعم  رد  ار  يو  دـنیاشگ و  یم  وا  يور  هب  ار  قیفوت  رد  تقیقح ، رد  دـنروآ ، یم  يور  یمدآ 
هدعو رب  انب  ات  دشخب  ناماس  ار  شناملـسم  ردارب  راک  دوخ ، هیامرـس  زا  یـشخب  نداد  ضرق  اب  دـنک و  يدرم  ناوج  دـیاب  ناسنا  لاح ،
مهارف اـت  دراد ، ناـکما  هچناـنچ  درک و  تاـعارم  دـیاب  مه  ضرق  نتفرگ  سپزاـب  رد  هتبلا  .دـیآ  مهارف  شیارب  لاـم  رد  تکرب  یهلا ،

نینچ ار  رگناوت  ندادن  ضرق  دـمآ  یپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـهد  تلهم  هدـنریگ  ضرق  هب  تخادرپزاب ، ناکما  ندـمآ 
: تسا هدرک  میسرت 

(2) .ِهَّنَْجلا َْحیِر  ِْهیَلَع    ُ هّللا َمَّرَح  ْلَعْفَی  ْمَلَف  ِْهیَلَع  ُرِدْقَی  َوُه  ٍضْرَق َو  ِیف  ُِملْسُْملا  ُهوُخَأ  ِْهَیلِإ  َجاتْحا  ِنَم 

ص:59

ص 381. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص 1204 ؛ ج 3 ، همکحلا ، نازیم  [ . 1 - ] 1
ص 4874. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  [ . 2 - ] 2
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مارح وا  رب  ار  تشهب  يوب  دنوادخ ، دنکن ، نینچ  ییاناوت ، لاح  رد  وا  دـنک و  ادـیپ  زاین  وا  هب  یـضرق  رد  شناملـسم  ردارب  هک  یـسک 
.دنادرگ

يرگ یجنایم  حالصا و  -  18

هچ دوشن ، لح  یصاخ  تفارظ  اب  اه  فالتخا  نیا  رگا  .دهد  یم  خر  ناوارف  یعامتجا ، یگداوناخ و  ياه  طیحم  رد  ًالومعم  فالتخا 
دیاب فرط  ود  فالتخا ، لح  يارب  هتبلا  .ددرگ  اه  ترودـک  اـه و  هنیک  زاـس  هنیمز  دوش و  لیدـبت  راد  هشیر  ییاـه  فـالتخا  هب  اـسب 

قیفر و چـیه  کـش ، یب  .دـنروآ  مهارف  ار  یتـشآ  هنیمز  یـشوپ ، مشچ  تشذـگ و  اـب  دنـشاب و  هتـشاد  هنـالقاع  یقطنم و  يدروـخرب 
.دشاب هدشن  شزغل  اطخ و  راچد  دوخ  نانیشن  مه  هرابرد  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یهارمه 

ود تشذـگ  یهاگ  اه ، فالتخا  رد  ًـالومعم  .تسا  هدرک  قیوشت  اـه  هنیک  اـه و  عازن  شتآ  ندرک  شوماـخ  هب  ار  ناناملـسم  مالـسا ،
تیمها شزرا و  نانچ  نانمؤم  نایم  حالصا  .دنک  لح  ار  لکشم  دناوت  یم  یجنایم  صخـش  یقطنم  تلاخد  زین  یهاگ  اوعد و  فرط 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .تساـجب  یقطنم و  ًـالماک  دوش ، روظنم  فدـه  نیا  يارب  مه  یـصاخ  هجدوـب  هژیو و  داـهن  رگا  هک  دراد 
: دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) .دناد یم  هزور  زامن و  اه  لاس  زا  رتهب  ار  نامدرم  نایم  نداد  یتشآ  شیوخ ، همان  تیصو 

(2) .مهدب هقدص  رانید  ود  هک  تسا  نآ  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  منک ، رارقرب  حلص  یتشآ و  رفن  ود  نایم  هکنیا 

اوُِحلْصَأ َو    َ هّللا اوُقَّتِإ  : » دیامرف یم  هک  تسا  يوبن  هزومآ  ياتسار  رد  ثیداحا  نیا 

ص:60
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(1) «. دیریگب ار  رگیدمه  ياه  فالتخا  يولج  دیسرتب و  ادخ  زا  ْمُِکْنَیب ؛ َتاذ 

نارگید هب  ندرک  مالس  -  19

: دیامرف یم  هدیدنسپ  ّتنس  نیا  يادا  هب  مالسا  ربمایپ  ندناوخارف  اب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  یمالسا  تعیرش  راعش  هژیو و  تیحت  مالس ،

(54 ماعنا : ) .ْمُْکیَلَع ٌمالَس  ْلُقَف  اِنتایِاب  َنُونِم�ُوی  َنیِذَّلا  َكَءاج  اذِإ  َو 

.نک مالس  اهنآ ) هب  ، ) دنیآ وت  دزن  دنراد ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  هاگره 

ندرک مالس  .داد  یم  مالس  ناکدوک  هب  یتح  درک و  یم  یتسد  شیپ  ناناملسم  هب  ندرک  مالـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
، ندرک مالـس  .دهد  یم  جاور  یمالـسا  هعماج  رد  ار  تیمیمـص  افـص و  يردارب و  حور  تسا و  ینتورف  هناشن  یمالـسا ، گنهرف  رد 

انتعا یب  شا  ینید  ناردارب  هب  دیابن  زگره  ناملسم  .دهد  ماجنا  نارگید  يارب  دناوت  یم  ناملـسم  ره  هک  تسا  یتبحم  راهظا  نیرتمک 
: دیامرف یم  نداد  مالس  رد  ناگدننک  یهاتوک  یگژیو  هرابردهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دزرو  غیرد  ندرک  مالـس  زا  دشاب و 

(2) «. دزروب لخب  ندرک  مالس  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیخب  ِمالَّسلاب ؛ َلَِخب  ْنَم  ِساّنلا  َلَخبَأ  َّنِا  »

ياه هزومآ  رد  .درگنب  مشچ  کی  هب  ار  همه  دـیاب  هکلب  دوش ، لـئاق  یتواـفت  دـیابن  ینغ  ریقف و  دارفا  ناـیم  ندرک  مالـس  رد  ناملـسم 
هتسیاش خساپ  بدا ، تیاعر  اب  دیاب  زین  لباقم  فرط  یلو  درب ، یم  ار  باوث  نیرتشیب  مالس ، هب  زاغآ  اب  هدننک  مالس  دنچ  ره  یمالسا ،

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  .دهدب  يا 
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(86 ءاسن :  ) .اهوُّدُر ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو 

.دینادرگرب يو  هب  ار  تیحت  نامه  ای  دیهد  رتوکین  یخساپ  درک ، مالس  امش  هب  یسک  هاگ  ره 

شرافس هب  انب  نآ  ندش  یناگمه  دنوش ، یم  هتخانش  نادب  ناناملسم  تسا و  یمالسا  ياهراعش  زا  ندرک  مالـس  نوچ  یلک ، روط  هب   
: دومرف شنارای  هب  ربمایپ  يزور  .دراد  يا  هژیو  تیمها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(1) «. ندرک یناگمه  ار  مالس  : » دومرف .ادخ  لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : مزاسن »؟ هاگآ  ترخآ  ایند و  مدرم  قالخا  نیرترب  زا  ار  امش  ایآ  »

ییور هداشگ  - 20

ناربمایپ و مامت  نابرهم  يادخ  .دهد  یم  شیازفا  دارفا  نایم  ار  تیمیمـص  تبحم و  هک  تسا  یتافـص  زا  قلخ  نسُح  ییور و  هداشگ 
.دنبای شیارگ  نانآ  هب  نارگید  ات  داد  رارق  ور  شوخ  نابرهم و  ياه  ناسنا  ار  دوخ  تیاده  ناریفس 

تفص نیا  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  دشابن ، مه  نمؤم  رگا  قالخا ، شوخ  صخش  .تسا  لئاق  یناوارف  شزرا  قلخ ، نسح  يارب  مالسا 
رب لصا  زین  نایدا  رگید  ناوریپ  اـب  دروخرب  رد  دنـشاب و  راـتفر  شوخ  رگیدـکی  اـب  دـیاب  ناـنمؤم  .دوب  دـهاوخ  مارتحا  هتـسیاش  وکین ،

هشیمه مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، ور  هداشگ  نارگید ، اب  راتفر  دروخرب و  رد  دشوکب  دیاب  ناملـسم  نیاربانب ، .تسا  يراتفر  شوخ 
.دنروایب دای  هب  زیمآرهم  يا  هرهچ  اب  ار  وا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

تحیصن و ياضاقت  ترضح  نآ  زا  دش و  بایفرش  ادخ  لوسر  تمدخ  یصخش 

ص:62
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(1) .نک تاقالم  ییور  شوخ  اب  ار  تردارب  دومرف  ناشظعاوم  نمض  رد  ربمایپ  .درک  هظعوم 

: دیامرف یم  کین  تفص  نیا  هب  ندش  هتسارآ  هب  مدرم  قیوشت  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ   

(2) .ُِقلُْخلا ُنْسُح  ِهّللا َو  يَْوقَت  َهَّنَْجلا  ِیتَُّما  ِِهب  ُِجَلت  ام  ُرَثْکَأ 

.تسا یقلخ  شوخ  یهلا و  ياوقت  دنور ، یم  تشهب  هب  نآ  نتشاد  ببس  هب  نم  تما  هک  يزایتما  نیرتشیب 

یخوش حازم و  - 21

یطرش هب  هتبلا  .دماجنا  یم  یمدآ  رد  طاشن  داجیا  یگتـسخ و  عفر  هب  دراد و  ناسنا  هیحور  رب  یتبثم  ریثأت  یخوش  حازم و  دیدرت ، یب 
دنریگ یمن  رظن  رد  ار  ندرک  یخوش  طیارـش  دارفا ، یخرب  هنافـسأتم  .دوشن  نارگید  رازآ  هیام  دشاب و  هنابدؤم  نیتم و  اه  یخوش  هک 

.دنروآ یم  مهارف  ار  ینمشد  یتحاران و  ياه  هنیمز  نارگید ، رازآ  ندرک و  هرخسم  اب  و 

ياه یخوش  دارفا ، یخرب  اب  یهاگ  دوب ، یقالخا  ياه  تلیضف  يوگلا  نیرت  صخاش  دوخ ، هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
فدـه ناـنآ ، يامیـس  زا  مـغ  راـبغ  ندودز  مدرم و  ياـه  لد  ندرک  داـش  زج  ناـشیاه  یخوـش  رد  یلو  درک ، یم  نـیکمن  بلاـج و 

رد نآ  ياجب  تسرد و  هدافتـسا  هک  دـناد  یم  یـشخبافش  يوراد  ِناسب  اه  ناـسنا  يارب  ار  حازم  یخوش و  مالـسا ، .تشادـن  يرگید 
تیوقت اه ، ینارگن  نتساک 
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.تسا دنمدوس  یناور  ياهدرد  نیکست  یتسود و  ياهدنویپ 

شجنر ببـس  هک  یحازم  .تسا  هدمآ  رامـش  هب  تیـصخش  یکبـس  هناشن  هدـش و  شهوکن  هراومه  حازم ، رد  يور  هدایز  لباقم ، رد 
رد دیابن  .تسین  یبدا  یب  تراسج و  ندوب  زیاج  لیلد  یخوش ، ندوب  هدیدنسپ  .تسا  دنسپان  ددرگ ، دارفا  رخسمت  بجوم  ای  نارگید 
هب دـیابن  یخوش  حازم و  نینچمه  .دوش  يراـج  ناـسنا  ناـبز  رب  یمالـسا  قـالخا  زا  رود  کـیکر و  تشز ، نانخـس  یخوش ، ماـگنه 

؛ ِهْجَْولا ِءاِمب  ُبَهْذَـی  ِحازِْملا  ُهَْرثَک  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  اریز  دـیآرد ؛ یطارفا  یگـشیمه و  تداـع  تروص 
یخوش و زین  نیموصعم  هریس  رد  اریز  تسین ؛ یلک  روط  هب  یخوش  یفن  يانعم  هب  نخس  نیا  هتبلا   (1)« .درب یم  ار  وربآ  دایز ، یخوش 

یم یخوش  نم  اّقَح ؛ ّالِإ  ُلُوقَأال  ُحَْزمَأ َو  یِّنِإ  : » دـیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دروخ  یم  مشچ  هب  نارگید  ندرک  داش 
(2) «. میوگ یمن  قح  زج  یلو  منک ،

یشوماخ - 22

يراددوخ توکس ، زا  روظنم  هتبلا  .دیآ  یم  رامـش  هب  شزرااب  ياه  تدابع  زا  یتح  یقالخا و  ياه  تلیـضف  زا  یـشوماخ  توکس و 
وا زا  اـت  دـشاب  تکاـس  یمدآ  رگا  اـساسا  .دراد  دوجو  نآ  رد  يزیگنا  هنتف  ناـکما  هک  تسا  ینخـس  ره  هدوـهیب و  نانخـس  زا  ندرک 
هک ینانآ  .دوش  تکاس  هک  دنهاوخب  وا  زا  نارگید  دیوگب و  نخس  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدیدنـسپ  رایـسب  دننک ، نتفگ  نخـس  ياضاقت 

.دنهابتشا رد  تخس  تسا ، صقن  یعون  یشوماخ  توکس و  دنرادنپ  یم 

ص:64
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رایـسب هچ  .دـنک  یم  داجیا  ناشیارب  ییاه  يراتفرگ  دـیالآ و  یم  هانگ  هب  ار  اه  ناـسنا  اـضعا ، رگید  زا  شیب  هک  تسا  يرازبا  ناـبز ،
رایتخا رد  نابز  رگا  .مدوب  هتفگن  ار  نآ  شاـک  يا  هک  دـنک  یم  وزرآ  ناـسنا  دروآ و  یم  راـب  هب  ینامیـشپ  ناـسنا  يارب  هک  اـه  هتفگ 
تبترم یمتخ  ربمایپ  .دوب  دهاوخ  ناما  رد  ییوگرپ  یفنم  ياهدمآ  یپ  يرایسب  زا  دیوگب ، هدیجنس  يرورض و  نانخس  دشاب و  یمدآ 

: دیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) .َِکنیِد ِرمَأ  یلع  ََکل  ٌنْوَع  ِناْطیَّشِلل َو  ٌهَدَرْطَم  ُهَّنِإَف  ِتْمَّصلا  ِلوُِطب  َْکیَلَع 

.تسوت روای  تنید ، راک  رد  دنک و  یم  درط  ار  ناطیش  هک  رایسب  یشوماخ  هب  داب  وت  رب 

ینابزدب - 23

هک نازیم  نامه  هب  دنمشزرا  تمعن  نیا  .تسا  نایب  تردق  هدیشخب ، ناسنا  هب  ناهج  راگدیرفآ  هک  يردق  نارگ  ياه  تمعن  هلمج  زا 
رد هک  دنا  هدرک  تداع  یخرب  هنافسأتم  .دناشک  یم  یهابت  طوقـس و  هب  ار  وا  یگدشاهر ، تروص  رد  تسا ، رثؤم  یمدآ  لماکت  رد 

نتفگ نخس  هنابدؤم  ییوگ  هک  دنا  هتفرگ  وخ  دب  تداع  نیا  اب  نانچ  یتح  دنرب و  یم  راک  هب  هنابدا  یب  تشز و  ناگژاو  ناشنانخس ،
رد هک  دنریگ  یم  وخ  ییوگ  مانشد  هب  نانچ  نابزدب ، صاخـشا  اب  ینیـشن  مه  رثا  رب  زین  یخرب  رگید ، يوس  زا  .تسا  راوشد  ناشیارب 

.دنزیمآ یم  مه  رد  تشز  ناگژاو  اب  ار  ناشنانخس  زین  یسرپ  لاوحا  يداع و  ياهرادید 

.دنریگب ار  وا  درگ  ناگیامورف  دـنیوگ و  كرت  ار  ناسنا  راوگرزب ، دارفا  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  يا  هدـیهوکن  تافـص  زا  ینابزدـب 
رب ار  تشهب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:65
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: دیامرف یم  دناد و  یم  مارح  نانابزدب 

(1) .َُهل َلِیقام  َلاق َو ال  ام  ِیلاُبیال  ِءایَْحلا  ِلِیلَق  يَِذب ٍء  ٍشاّحَف  ِّلُک  یلَع  َهَّنَْجلا  َمَّرَح    َ هّللا َّنِإ 

.تسا هدرک  مارح  دونش ، یم  هچ  دیوگ و  یم  هچ  درادن  یکاب  هک  یمرش  یب  نابزدب  ره  رب  ار  تشهب  دنوادخ ،

یسولپاچ -  24

شیاتـس هب  قحان  هب  دنریگ و  یم  هابتـشا  یـسولپاچ  اب  ار  وکین  راتفر  ییور و  شوخ  مزال ، یهاگآ  نتـشادن  لیلد  هب  یخرب  هنافـسأتم 
.دنراذگ یم  قلخ  نسح  ار  تسیاشان  راک  نیا  مان  دنزاس و  یم  شزرا  یب  ار  دوخ  یناسنا  يالاو  تیصخش  دنزادرپ و  یم  نارگید 

دـنرب و یم  دای  زا  ار  ییوخ  مرن  ناتـسد ، یهت  اب  دروخرب  رد  هک  تسا  نآ  دـنا ، هدرک  تداـع  تشز  تفـص  نیا  هب  هک  يدارفا  ناـشن 
یم ریذـپاندامتعا  رادـقم و  یب  نارگید  هاگن  رد  ار  وا  دـهاک و  یم  ناسنا  شزرا  زا  یـسولپاچ  .دـنریگ  یم  دوخ  هب  سوبع  يا  هرهچ 
دنچ ره  اریز  درادن ؛ تیصخش  دنک ، یم  یسولپاچ  شیارب  هک  مه  یسک  دزن  یتح  تسا ، هدرک  تداع  یسولپاچ  هب  هک  یسک  .دزاس 

ار دوخ  یناـسنا  تیثیح  كدـنا ، ییاـهب  هب  دـناد  یم  تقیقح  رد  یلو  دراذـگ ، یم  مارتحا  يو  هب  رهاـظ  هب  اـه  قلمت  نیا  رطاـخ  هب  وا 
.درگن یم  وا  هب  تراقح  هدید  اب  درامش و  یم  جرا  مک  ار  يو  ور ، نیازا  .تسا  هتخورف 

دهد یمن  هزاجا  زگره  تسا و  لئاق  تفارش  تمارک و  ناسنا ، يارب  مالسا 
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ار ادـخ  مشخ  هک  تسا  یگرزب  هانگ  یـسولپاچ ، .دوش  یمن  عمج  یـسولپاچ  اب  هاگ  چـیه  نامیا  .دزاس  تسپ  راوخ و  ار  دوخ  ناسنا ،
: تسا هدومرف  هراب  نیارد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دراد  یپ  رد 

(1) .ُّبَّرلا َبِضَغ  ُشْرَْعلا َو  َّزَتْها  ُرِجاْفلا  َحِدُم  اذِإ 

.دوش یم  نیگمشخ  دنوادخ  دزرل و  یم  یهلا  شرع  دوش ، شیاتس  يرجاف  صخش  هاگره 

ییوگ هدوهیب  زا  زیهرپ  -  25

یم ناسنا  تمارک  هناشن  ار  ییوگ  هدوهیب  زا  يرود  دراد و  یم  رذحرب  هدیاف  یب  هدوهیب و  نانخـس  زا  ار  اه  ناسنا  میکح ، راگدرورپ 
: دیامرف یم  دناد و 

(55 صصق :  ) .َنِیلِهاْجلا یِغَْتبَنال  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْمُُکلامْعَأ  ْمَُکل  اُنلامْعَأ َو  اَنل  اُولاق  ُْهنَع َو  اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَس  اذِإ  َو 

مالس .ناتدوخ  نآ  زا  امش  لامعا  ام و  ِنآ  زا  ام  لامعا  دنیوگ  یم  دننادرگ و  یمرب  يور  نآ  زا  دنونـشب ، يا  هدوهیب  نخـس  هاگره  و 
.میتسین نالهاج  ناهاوخ  ام  .امش  رب 

، نآ ربارب  رد  دنسانش و  یم  کین  ار  نارگید  دوخ و  تقو  شزرا  دنزاس و  یمن  لوغشم  فازگ  هدوهیب و  نانخـس  هب  ار  دوخ  نانمؤم ،
نتفگ و ای  نایوگ  هوای  سلاجم  رد  تکرـش  اب  ار  ناشرمع  شزرااب  ياه  تصرف  یهورگ  لـباقم ، رد  .دـننک  یم  تیلوئـسم  ساـسحا 

ياه ناسنا  .دنک  یم  يراگنز  ار  حور  هنییآ  دناریم و  یم  ار  بلق  هدوهیب ، نانخـس  .دنهد  یم  رده  شزرا  یب  چوپ و  نانخـس  ندینش 
هرابرد مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دنزیهرپ  یم  هدوهیب  ياه  هتفگ  زا  دنمدرخ  نمؤم و 
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یم هدوهیب  نخـس  رتمک  هک  تسا  نیا  درم  یگدیمهف  هناشن  ِهِینْعَیال ؛ امِیف  ِهِمالَک  ُهَِّلق  ِلُجَّرلا  ِهِْقف  ْنِم  : » دیامرف یم  ییوگ  هدوهیب  كرت 
(1) «. دیوگ

تبیغ - 26

ار اه  ناسنا  تیصخش  میقتسم ، روط  هب  هک  تسا  یناهانگ  زا  تبیغ ، تسا و  یگدنز  رد  وا  هیامرـس  نیرت  گرزب  یناسنا ، ره  يوربآ 
هک دریگ  یم  ماجنا  ییانک  هاگ  راکـشآ و  ياهریبعت  اب  تبیغ  هاگ  .دنک  یم  شزرا  یب  نارگید  رظن  رد  ار  درف  دزاس و  یم  راد  هشدخ 
زا زین  نآ  دـییأت  تبیغ و  هب  نداد  شوگ  تسا ، گرزب  ناـهانگ  زا  ندرک  تبیغ  هک  هنوـگ  ناـمه  تسناد  دـیاب  .تسا  دنـسپان  ود  ره 

.تسا هدش  یفرعم  گرزب  ناهانگ 

هب درادزاب و  ییوگدب  زا  ار  ناگدـننک  تبیغ  دـنک و  عافد  وا  زا  شا  ینید  ردارب  دوبن  رد  دـناوت ، یم  ات  هک  تسا  نآ  ناملـسم  هفیظو 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دراد  یناوارف  شاداپ  دـنوادخ  دزن  لمع  نیا  هک  دـنک  كرت  ار  تبیغ  سلجم  ترورـض ، تقو 

: تسا هدومرف  هنیمز  نیا 

(2) .ِهَرِخْالا اْینُّدلا َو  ِیف  ِءوُّسلا  َنِم  ٍباب  َْفلَأ  ُْهنَع    ُ هّللا َّدَر  ُْهنَع  اهَّدرَف  ٍسِلْجَم  ِیف  ِهِیف  اهَعِمَس  ٍهَبیِغ  ِیف  ِهیِخَأ  یلَع  َلَّوَطَت  ْنَم 

رب ترخآ  ایند و  رد  ار  يدب  رد  رازه  دنوادخ ، دنک ، عفد  وا  زا  ار  نآ  دوش و  یم  تبیغ  شردارب  زا  هک  دونـشب  یـسلجم  رد  سک  ره 
.ددنب یم  وا  يور 

ار وا  دنوادخ ، دنکن ، عافد  هدنوش  تبیغ  زا  وا ، يرای  رب  ییاناوت  نتشاد  اب  رگا 
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زا رگیدکی  هب  ار  دارفا  دامتعا  دـنک و  یم  دوبان  ار  یمدآ  لامعا  هک  تسا  یـشتآ  دـننام  تبیغ  .درک  دـهاوخ  رفیک  ترخآ  ایند و  رد 
هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .دریذـپن  ار  درف  ياه  تدابع  دـنوادخ ، دوش ، یم  ببـس  تبیغ  اهدـمآ ، یپ  نیا  رب  هوالع  .درب  یم  نایم 

: دومرفهلآ

(1) .ُهبِحاص َُهل  َرِفْغَی  ْنَا  ّالإ  ًهلَیل  امْوَی َو  َنیَعبْرَأ  هَمایِص  هَتالَص و ال    ُ هّللا ِلَبْقَی  َْمل  ًهَِملسُم  وأ  املسُم  َباتْغإ  ْنَم 

هکنیا رگم  دنک  یمن  لوبق  ار  وا  زور  هنابـش  لهچ  هزور  زامن و  دـنوادخ  دـنک ، تبیغ  نز ) هچ  درم و  هچ   ) ار یناملـسم  درف  سک  ره 
.دهاوخب شزرمآ  وا  يارب  هدنوش  تبیغ 

یفاب یفنم  زا  زیهرپ  -  27

رد دنریگ و  یم  هدـیدان  ار  اهراک  تبثم  ياه  هبنج  یگدـنز  رد  هراومه  هک  انعم   نیدـب  دـنا ؛ هدرک  تداع  یفاب  یفنم  هب  دارفا  یخرب 
چیه نانآ  رظنم  زا  .دنهد  یم  هولج  شزرا  یب  ار  نآ  دـنوش ، ور  هبور  يدنمـشزرا  راک  اب  رگا  دـننک و  یم  یتیاضران  راهظا  زیچ  همه 

رد ناهج  .دنرب  یمن  تذـل  یگدـنز  زا  نافاب  یفنم  ور ، نیازا  .تسیرگن  نآ  هب  تبثم  هدـید  هب  ناوت  یمن  ای  درادـن  دوجو  یتبثم  راک 
ره هک  تسا  یحور  يرامیب  یعون  شرگن ، نیا  .درادن  دوجو  نآ  رد  ینـشور  هطقن  چیه  تسا و  یکیرات  رـسارس  نیبدـب ، ناسنا  رظن 

.تفای ییاهر  نآ  زا  دیاب  رت  عیرس  هچ 

يریگ میمصت  نآ  هرابرد  سپس  دریگب و  رظن  رد  ار  يراک  ره  ياه  يدب  اه و  یبوخ  نارگید ، اب  راتفر  یگدنز و  رد  دیاب  نمؤم  درف 
رگا ور ، نیازا  .دنک 
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دوخ ردارب  راتفر  دناوت ، یم  هک  ییاج  ات  يرگن  تبثم  اب  دیاب  تسا ، یتشز  راک  وا  رظن  رد  هک  هداد  ماجنا  يراک  يدرف  درک  هدـهاشم 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  .دنک  هیجوت  ار 

(1) .ارْذُع َُهل  ْسِمَْتلاَف  ارْذُع  َُهل  ْدَِجت  َْمل  ْنِإَف  ارْذُع  َکیخَِأل  ُْبلْطُأ 

.شارتب يرذع  یتفاین ، رگا  يوجب و  يرذع  دنز ، یمرس  تردارب  زا  هک  يرادرک  راتفگ و  يارب 

ینیب گرزب  دوخ  - 28

مدرم دزن  هعماـج و  رد  يدارفا  نینچ  .دـننک  یم  دروـخرب  هناربـکتم  مدرم ، اـب  دـنناد و  یم  نارگید  زا  رتـالاب  ار  دوـخ  هراوـمه  یخرب 
.دنرادن یهاگیاج 

رد دنناد  یمن  نانیا  .دنور  یم  رتارف  دوخ  دح  زا  دنوش و  یم  ینیب  گرزب  رورغ و  راچد  دـنبای ، یم  یتردـق  ات  نیب  گرزبدوخ  دارفا 
دارفا .دنـشاب  لفاغ  راگزور  شدرگ  زا  دـیابن  ور ، نیازا  .تسا  نانآ  راظتنا  رد  يدوبان  یبیـشارس  هراومه  يدام ، ياه  يریگ  جوا  یپ 
کی دنسر ، یم  یماقم  هب  یتقو  نانیا  .دنرترب  نارگید  زا  دننک  یم  روصت  نوچ  دنوش ؛ نیشن  مه  ناتـسدریز  اب  دنتـسین  رـضاح  ربکتم 

.دنتـسیز یم  مدرم  رانک  رد  زورید  ات  هک  دنتـسین  اه  نامه  ایوگ  هک  دنریگ  یم  هلـصاف  نارگید  زا  نانچ  دننک و  یم  مگ  ار  دوخ  هراب 
دوخ نأش  رد  ار  نانآ  اب  تساخرب  تسشن و  دننک و  یم  ادج  زورید  نایانشآ  ناتسود و  زا  ار  دوخ  فص  فلتخم ، ياه  هناهب  هب  نانآ 

: دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دراد  ور  شیپ  زین  يرگید  ياـه  شخرچ  راـگزور  هک  دـننادب  دـیاب  یلو  دـنناد ، یمن 
نامدرم نیرتروفنم  ُرِّبکَتُملا ؛ ِساّنلا  ُتَْقمَأ  »
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(1) «. تسا ربکتم  صخش 

تداسح - 29

.تسا یحور  يراـمیب  یعوـن  راـچد  وا  تقیقحرد ، .تسا  نارگید  يارب  ندیـشک  هشقن  لاـح  رد  جـنر و  رد  هتـسویپ  دوـسح  صخش 
.دنروآ یم  دیدپ  ینوگانوگ  ياه  یتحاران  دنراذگ و  یم  یفنم  رثا  زین  مسج  رب  یقالخا ، یحور و  ياه  يرامیب 

رگید باـصعا و  فعـض  نآ ، یپ  رد  دـنک و  یم  مارآاـن  نارگن و  ار  ناـسنا  هـک  تـسا  یحور  یقـالخا و  يراـمیب  یعوـن  تداـسح 
رظن و گنت  ياه  ناسنا  زا  یخرب  .دشک  یم  شتآ  هب  ار  یمدآ  ياه  هتخودنا  دیآ و  یم  ناسنا  غارس  هب  یحور  یمـسج و  تالکـشم 

یم تسد  يا  هناـیذوم  ياـه  هشقن  یحارط  هب  تداـسح ، رثا  رب  دـننیب ، یم  رادروخرب  يدادادـخ  یتـمعن  زا  ار  نارگید  یتـقو  دوسح ،
یم ورف  نارگید  ندـید  نایز  اب  ار  دوخ  مشخ  دـننک و  یم  تیاـضر  ساـسحا  نارگید  هب  ندـمآ  دراو  ناـیز  زا  يدارفا  نینچ  .دـنزای 

، دنازوس یم  ار  مزیه  يویند ، شتآ  هک  هنوگ  نامه  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  دنـسپان ، تفـص  نیا  رثا  رب  نادوسح  .دنناشن 
هب يدادادخ  ياه  تمعن  زا  هکنیا  ياج  هب  سپ  .درب  یم  ورف  دوخ  نازوس  بیهل  رد  ار  دارفا  نیا  نامیا  ناج و  لام و  تداسح ، شتآ 
هب لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  تیاور  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  .دنک  دایز  زین  ار  ام  يزور  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  میوش ، تحاران  نارگید 

: دومرف نارمع  نب  یسوم 

(2) .يِدابِع َْنَیب  ُتْمَسَق  يِذَّلا  َیِمْسَِقل  ٌّداص  یِمَِعِنل  ٌطِخاس  َدِساْحلا  َّنِإَف 
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.دنادرگ یم  يور  ما ، هتشاد  ررقم  مناگدنب  يارب  هک  یتمسق  زا  تسا و  تحاران  نم  ياه  تمعن  زا  دوسح  انامه 

نامیپ دهع و  هب  افو  - 30

هفیظو هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  موسرم  اهراک  زا  يرایـسب  رد  ندرک ، راتفر  نآ  فالخ  نتـسب و  رارق  لوق و  رازاـب  هزورما  هنافـسأتم 
.دشاب دنب  ياپ  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  یمدآ  دنک  یم  مکح  ینید 

هب ندرکن  لمع  .دـشاب  رادافو  شرارق  نامیپ و  هب  دـیاب  دراذـگ ، یم  يرارق  لوق و  یـسک  اب  ای  ددـنب  یم  نامیپ  یـسک  اب  ناسنا  یتقو 
نانآ یگتخیـسگ  مه  زا  رگیدکی و  زا  ناناملـسم  یتیاضران  ببـس  تسا و  یناسنا  نادجو  یمالـسا و  قالخا  فالخ  نامیپ ، دـهع و 

ياهروتسد هب  ًالومعم  تسین ، رادافو  نامیپ  هب  هک  یسک  .تسا  یگدنز  رد  یطابـضنا  یب  یمظن و  یب  هناشن  ینکـش  نامیپ  .دوش  یم 
.میشاب دنب  ياپ  شیوخ  نامیپ  دهع و  رب  هرامه  میشوکب  سپ  .تسانتعا  یب  زین  ینادجو  ینید و 

یم نارگید  اب  ناسنا  هک  یناـمیپ  هب  مارتحا  .دـننک  یم  اـفو  دوخ  ياـه  هدـعو  هب  هک  تسا  نآ  یقیقح  ناـنمؤم  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
: دیامرف یم  ناشنامیپ  دهع و  هب  ناناملسم  يدنب  ياپ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسوا  دوخ  تیصخش  هب  مارتحا  ددنب ،
، رگید یمـالک  رد  نینچمه   (1)« .دـندنب ياپ  دوخ ، ياور  لالح و  ياه  طرـش  هب  ناناملـسم  َّلِحُأ ؛ امِیف  ْمِهِطوُرُـش  َدـْنِع  َنوُِملْـسُْملأ  »

(2) «. درادن نید  دشاب ، نکش  نامیپ  هک  یسک  َُهل ؛ َدْهَعال  ْنَِمل  َنیدال  : » دنک یم  شهوکن  نینچ  ار  نانکش  نامیپ 
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یشورف مک  زا  زیهرپ  - 31

هدولآ مارح  لام  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  .دزاس  هدولآ  مارح  لام  هب  ار  دوخ  ناسنا ، هک  درادن  ینادنچ  شزرا  ایند ، هزوردـنچ  یگدـنز 
یکاپ و زا  دوشن ، يراوخ  مارح  راچد  هک  ینامز  ات  ناسنا  .دنزاس  یم  ناهانگ  ناطیـش و  ریـسا  ار  دوخ  حور  تقیقح ، رد  دنزاس ، یم 

نایم زا  شنطاب  يافص  دوش و  یم  هدولآ  یکاپان  هب  شحور  هنییآ  دنک ، تداع  يراوخ  مارح  هب  نوچ  یلو  تسا ، رادروخرب  تسادق 
.دور یم 

زا لماک  روط  هب  ار  لوپ  هدنـشورف ، هکنیا  ینعی  یـشورف  مک  .تسا  یـشورف  مک  دتـسوداد ، رد  يراوخ  مارح  ياـه  قادـصم  زا  یکی 
دیازفا و یم  دوخ  هیامرـس  رب  راک  نیا  اب  دنک  یم  نامگ  شورف  مک  مدآ  .دـهدب  وا  هب  ررقم  نازیم  زا  رتمک  ار  سنج  دریگب و  يرتشم 
رد دـنوادخ  تسا و  دـنوادخ  تسد  هب  تکرب  ریخ و  هک  دـناد  یمن  یلو  دـنک ، یم  مهارف  شا  هداوناخ  دوخ و  يارب  يرتهب  یگدـنز 

بسک و هب  كاپ  تین  اب  ناش  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  نیمأت  يارب  هک  یناسک  لباقم ، رد  .تسا  هدادـن  رارق  یتکرب  ریخ و  مارح ، لام 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دـنزادرپ  یم  اـه  تداـبع  نیرت  گرزب  زا  یکی  هـب  تـقیقح ، رد  دنلوغـشم ، يا  هنادـنموربآ  راـک 

: دیامرف یم  درامش و  یم  نادیهش  نیشن  مه  ار  وگ  تسار  بساک 

(1) .ِهَمایِقلا َمْوَی  ِءادهُّشلا  َعَم  ُِملْسُْملا  ُقوُدَّصلا  ُنیِمَْألا  ُرِجاّتلَأ   

.تسا نادیهش  اب  تمایق  رد  ناملسم ، يوگ  تسار  ِراک  تسرد  ِبساک 

: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  ترضح 

یلاس کشخ  هب  ار  نانآ  دنوادخ ، دبای ، جاور  مدرم  نایم  یشورف  مک  هک  یماگنه 
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(1) .دراد یمرب  نانآ  نایم  زا  ار  تکرب  دنک و  یم  باذع 

يراک نادجو  - 32

تیلاعف رد  يراک  نادجو  نتشاد  .میتسه  دهعتم  اهنآ  هتـسیاش  نداد  ماجنا  هب  هک  تسا  ییاه  تناما  هدش ، راذگاو  ام  هب  هک  ییاهراک 
ناربج ياه  بیسآ  دننک ، یم  يراک  مک  ناشفیاظو  هب  تبـسن  هراومه  هک  یناسک  .ددرگ  یم  اهراک  تفرـشیپ  ببـس  یعامتجا  ياه 
هخرچ یعامتجا ، رظن  زا  دننک و  یم  كان  ههبش  ار  دوخ  همقل  تلـصخ ، نیا  اب  نانیا  .دنزاس  یم  دراو  ناشعامتجا  دوخ و  هب  يریذپان 

فرـصم هب  یمومع  لابقا  دوبن  لیالد  زا  یکی  دـیاش  .دـنرب  یم  نایم  زا  ار  یمومع  دامتعا  دـنراد و  یمزاب  تکرح  زا  ار  یعمج  راـک 
.دشاب اه  تیلوئسم  تسرد  ندادن  ماجنا  اه و  يراک  مک  نیمه  یلخاد  ياهالاک  یخرب 

: دومرف درک ، یم  يراک  مک  هک  یطایخ  هبمالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

اریز نزب ؛ مه  هب  کیدزن  ار  اه  كوک  ریگب ؛ کچوک  ار  اهزرد  نک ؛ مکحم  تفس و  ار  اه  خن  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  طایخ ! يا 
دوخ هک  یسابل  هک  دنک  یم  روشحم  یلاح  رد  ار  هشیپ  تنایخ  طایخ  نیسپاو ، زور  رد  دنوادخ  : » دومرف هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم 

بحاص قح  اریز  دـیرادنرب ؛ ار  هچراپ  ياه  هفاضا  دومرف ): همادا  رد  « ) .تسا هدرک  نت  رب  هتـشاد ، اور  تنایخ  نآ  رد  هتخود و  ار  نآ 
(2) .دش دهاوخ  یهلا  تازاجم  ببس  هک  ددرگن  هدولآ  نآ  هب  اه  تسد  تسا و  سابل 

، رظان ریدم  ای  سیئر  روضح  رد  يرادا ، ياه  تیلاعف  رد  هک  یناسک  نینچمه 
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يراک مک  یتسـس و  یلبنت و  دیاپ ، یمن  ار  اهنآ  یـسک  دننک  یم  ساسحا  هک  ینامز  یلو  دنهد ، یم  ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  هفیظو 
هریـس نشور  ياه  هولج  زا  یکی  يراک ، نادـجو  ياه  قادـصم  زا  یکی  ناونع  هب  يراک  مکحم  .دـنرادن  يراک  نادـجو  دـننک ، یم 

: دیامرف یم  ینارون  ینخس  رد  ناشیا  .تساهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1) .ُهَنِْقُتی ْنَأ  ًالَمَع  ْمُکُدَحَأ  َلِمَع  اذِإ  ُّبُِحی  یلاعَت    َ هّللا َّنِا 

.دناسر ماجنا  هب  راوتسا  مکحم و  ار  نآ  دهد ، یم  ماجنا  ار  يراک  امش  زا  یکی  یتقو  دراد  تسود  دنوادخ  نامگ ، یب 

دارفا قوقح  تیاعر  - 33

زین یعامتجا  یگدـنز  موادـت  .دـنک  یم  یگدـنز  یهورگ  تروص  هب  شناعون  مه  رگید  رانک  رد  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
یعامتجا یگدنز  رد  یمدآ  ور ، نیازا  .تسا  لباقتم  مارتحا  مهافت و  تبحم ، قیرط  زا  هعماج  ياضعا  نایم  دنمورین  يدنویپ  ورگ  رد 

هک دنک  راتفر  هنوگ  نآ  مدرم  اب  دشاب و  دـنب  ياپ  نآ  تیاعر  هب  دوخ ، دـنهد ، ماجنا  دراد  راظتنا  مدرم  زا  ار  هچنآ  تسا  ریزگان  دوخ 
.دوش راتفر  يو  اب  دراد  عقوت 

رایـسب یعاـمتجا  قوقح  هب  مالـسا  .دوش  تیاـعر  دـیاب  زین  نارگید  قوقح  هک  دـشاب  هتـشاد  رظن  رد  هشیمه  ار  هتکن  نیا  دـیاب  ناـسنا 
يدازآ ورملق  مالسا ، رظن  زا  .دهد  یم  لیکـشت  ار  نید  نیا  نیناوق  ماکحا و  زا  یگرزب  شخب  یعامتجا ، ماکحا  تسا و  هداد  تیمها 

يارب دـهاوخ ، یمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  تسا  فظوم  یناملـسم  ره  .دوشن  لاـم  ياـپ  نارگید  قوـقح  هک  تسا  ییاـج  اـت  ناـسنا  ره 
ناناملسم
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، لام ناج ، دراد  تسود  ددنـسپ و  یم  ار  نامیپ  دهع و  هب  يرادافو  دراد ؛ شوخ  ار  یتسرد  یتسار و  رگا  .سکعرب  دهاوخن و  رگید 
ناسحا یهاوخریخ و  راظتنا  مدرم  زا  تسا و  رازیب  شدوخ  هب  نارگید  دـسح  هنیک و  لـخب و  زا  رگا  دـشاب ؛ مرتحم  شـسومان  وربآ و 

مرتحم ار  نارگید  قوقح  دـشاب و  ماگ  شیپ  روما  نیا  رد  دـیاب  زین  دوخ  دـناد ، یم  دنـسپان  ار  شقوقح  هب  نارگید  زواجت  رگا  دراد ؛
: درامش یمرب  هنوگ  نیا  ار  يدرف  نینچ  ياه  هناشن  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  .درامشب 

(1) .ٍدَحَأ یلَع  يِدَتْعَیال  ِهِسْفَِنل َو  ُهاضْرَی  ام  ِساّنِلل  یضْرَی  ِهِسْفَن و  ْنِم  َّقَْحلا  یِطُْعی  ِّقَْحلِاب َو  یِضْقَی 

( ِقح  ) هب ددنـسپ و  یم  دوخ  يارب  هک  ددنـسپ  یم  ار  نامه  مدرم  يارب  .دهد  یم  قح  نارگید  هب  دوخ  زا  دـنک و  یم  تواضق  قح  هب 
.دنک یمن  یتسدزارد  یسک ، چیه 

ینیب بیع  - 34

یم زیچاـن  ار  نآ  اـی  دـننیب  یمن  زگره  ار  ناـشیاه  بیع  لـیلد ، نیمه  هب  .دنتـسه  نیب  شوـخ  رایـسب  دوـخ  هـب  تبـسن  مدرم  زا  یخرب 
زا نارگید  ياه  بیع  هدهاشم  اب  دارفا  هنوگ  نیا  هنافسأتم  .دنتفین  شیوخ  حالصا  رکف  هب  زگره  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  .دنرامش 

بیع شهوکن  اب  ینید  ياه  هزومآ  .دـنهد  یم  ناشن  تسه ، هچنآ  زا  رت  گرزب  رایـسب  ار  ناـنآ  ياـه  بیع  دـنزاس و  یم  هوک  هاـک ،
هب میتساوخ  رگا  هک  هتشگ  روآدای  تسا و  هداد  روتـسد  راک  نیا  زا  زیهرپ  هب  هتـسناد و  ناسنا  یهاوخدوخ  رورغ و  ناشن  ار  نآ  ینیب ،
: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  ور ، نیازا  .مییآرب  نآ  حالصا  ددصرد  مینیبب و  ار  شیوخ  بیع  تسخن  میزادرپب ، نارگید  بیع 
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(1) .َکِسْفَن َبُویُع  ْرُکْذاَف  َكِْریَغ  َبُویُع  َرُکْذَت  ْنَأ  َتْدَرَا  اذِإ 

.روآ دای  هب  ار  دوخ  ياه  بیع  يرامشب ، ار  نارگید  ياه  بیع  یهاوخ  یم  یتقو 

: دنک یم  شهوکن  هنوگ  نیا  ار  دنسپان  راک  نیا  رگید ، ینخس  رد  تمحر  لوسر 

(2) .ِِهْنیَع ِیف  َلْذِْجلا _  َلاق  ْوَأ  َعْذِْجلا _  َیِسَن  ِهیِخَأ َو  ِْنیَع  ِیف  يذَْقلا  ُمُکُدَحَأ  ُرِْصُبی 

.دنیب یمن  دوخ  مشچ  رد  ار  تخرد  هنت  دنیب و  یم  شردارب  مشچ  رد  ار  كاشاخ  امش  زا  کی  ره 
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رخآ نخس  - 35

یمدآ تشرـس  زا  هار ، ود  نیا  .تواقـش  هب  يرگید  دـماجنا و  یم  تداعـس  هب  یکی  هک  دراد  رارق  هار  ود  اه  ناـسنا  ربارب  رد  هراومه 
رد .دراد  شیارگ  تسا ، طوبرم  نآ  هافر  یگدـنز و  هب  هک  ییاهزیچ  يداـم و  روما  هب  ناـسنا ، يداـم  تشرـس  .دریگ  یم  همـشچرس 

هدـیدان هلزنم  هب  ود ، نیا  زا  کی  ره  نتفرگ  هدـیدان  .دـیارگ  یم  یناحور  لامک  يونعم و  ياه  تلیـضف  هب  وا  ییادـخ  ترطف  لباقم ،
، تایونعم هب  هجوت  نودب  ای  ینامسج  ياهزاین  اه و  هزیرغ  هب  هجوت  نودب  تداعس  يوجو  تسج  .تسا  ناسنا  دوجو  زا  یمین  نتفرگ 

.تسا تسردان  ود  ره 

یم میـسرت  يدوجو  ياه  هبنج  همه  ساسا  رب  ار  وا  یگدـنز  مسر  هار و  درگن و  یم  ناسنا  هب  هبناج  همه  يدـید  اـب  هک  بتکم  اـهنت   
تایح ياهروتـسد  هب  فرژ  قیقد و  يرظن  اب  .تسا  مالـسا  بتکم  دـیوگ ، یم  خـساپ  ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهزاین  هب  دـنک و 

شا يداـم  ياـه  شیارگ  زا  شیب  ناـسنا  یناـحور  يونعم و  تشرـس  رب  بتکم  نیا  دـنچره  هک  میباـی  یمرد  یبوخ  هب  يوـبن  شخب 
ار يدام  ياه  تذل  هب  ندز  اپ  تشپ  یتسد و  یهت  رقف و  نیاربانب ، .دهد  یمن  رارق  تایدام  يورردور  ار  تیونعم  زگره  دراد ، دیکأت 
؛ ِْرقَْفلا ِرفُْکلا َو  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَأ  : » دیامرف یم  ییاعد  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسا  ربمایپ  نابز  زا  هکلب  دـنک ، یمن  شرافس 

: تسا هدومرف  رگید  یمالک  رد  نینچمه   (1) «. مرب یم  هانپ  وت  هب  رفک  رقف و  زا  نم  ایادخ !

ص:78

ص 402. ج 4 ، یفاک ، لوصا  [ . 1 - ] 1
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(1) .انِّبَر َِضئارَف  اْنیَّدَأ  الَو  انْمُص  اْنیَّلَص و ال  ام  ُْزبُْخلا  َالْوَلَف  ُهَْنَیب  انَْنَیب َو  ْقِّرَُفتال  ِْزبُْخلا َو  ِیف  اَنل  ْكِراب  َّمُهّللَأ 

تابجاو رگید  هزور و  نتفرگ  زامن و  ماجنا  رب  یتردق  دوبن ، نان  رگا  هک  نکفیم  ییادج  نآ  ام و  نایم  هد و  تکرب  ام  نان  رد  ایادـخ !
.میتشادن

(2) «. تسا رفک  هیام  يرادن ،] و   ] یتسد گنت  اْرفُک ؛ َنوُکَی  ْنَأ  ُْرقَْفلا  َداک  : » هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  لوسر  زا  زین 

يویند ياه  هتساوخ  هب  یشوخ  لد  يزودنا و  تورث  دهد ، یم  زیهرپ  نآ  زا  ار  ناسنا  دنک و  یم  یفن  ایند  زا  مالسا  هچنآ  نامگ ، یب 
لد لاثم ، يارب  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  تشرـس  رد  اه ، تمکح  ساسا  رب  هک  ییاه  هتـساوخ  تسایند ؛ نتـسناد  بولطم  لامک  و 
.دنا هدوب  دنم  هرهب  اه  تبهوم  هنوگ  نیا  زا  زین  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  تسین و  دنسپان  زگره  نآ ، ریغ  دنزرف و  نز ، لام ، هب  یگتـسب 

بولطم لامک  تروص  زا  ار  تایدام  ایند و  دهاوخ  یم  هکلب  دناکـشخب ، ار  فطاوع  اه و  لیم  همـشچرس  دهاوخ  یمن  زگره  مالـسا 
ار ناـسنا  دوجو  زا  یـشخب  یناـحور ، ياـه  شیارگ  اریز  درادـب ؛ هضرع  بولطم  لاـمک  ناوـنع  هب  ار  ترخآ  ادـخ و  دـنک و  جراـخ 

شهاوخ زا  شخب  نیا  هب  تبـسن  هک  یعامتجا  ره  نامگ ، یب  .دوش  یم  یبایزرا  ساسا  نیمه  رب  زین  وا  ياهزاین  دـهد و  یم  لیکـشت 
.دش دهاوخ  ور  هبور  نآ  كانرطخ  ياهدمآ  یپ  اب  دریگب ، هدیدان  ار  نآ  دشاب و  هجوت  یب  ناسنا  یعیبط  ياه  هتساوخ  اه و 

 

ص:79

ص 17. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  [ . 1 - ] 1
ص 295. یلامالا ، [ . 2 - ] 2
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همان باتک 

هزوح نیـسردم  هعماج  تاراشتنا  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحـصت : رابخالا ، یناـعم  یلع ، نب  دـمحم  قودـص ،)  ) یمق هیوباـب  نبا  . 1
.1374 مق ، هیملع 

.1376 تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، همه ، يارب  قالخا  اضر ، یناهفصا ، . 2

، موس پاچ  یمالـسالا ، رـشنلا  هسـسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  نسح ، دـمحم  وبا  ینارح ، . 3
.ق 1404 ه . 

، مجنپ پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يزاریـش ، ینابر  میحرلادبع  قیقحت : هعیـشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دـمحم  یلماعرح ، . 4
.ق 1402ه . 

.ق 1410ه .  مود ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، ریذنلا ، ریشبلا  ثیداحالا  یف  ریغصلا  عماجلا  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 5

.ق 1414ه .  مراهچ ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : صاصتخالا ، نامعن ، نب  دمحم  دیفم ، خیش  . 6

.ق .ه   1400 مجنپ ، پاچ  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، یلامالا ، نیسح ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  قودص ، . 7

.ق 1403 ه .  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : لاصخلا ، . 8

.ق 1414 ه .  لوا ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، قالخالا ، مراکم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 9 

.ق 1414ه .  لوا ، پاچ  هفاقثلاراد ، مق ، هثعبلا ، هسسؤم  قیقحت : یلامالا ، نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، . 10

.ات یب  مود ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : ءاضیبلا ، هجحملا  نسحمالم ، یناشاک ، ضیف  . 11

.ق 1403 ه .  موس ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 12

، لالج کیپ  رشن  یمالسا ، تاقیقحت  زکرم  ترشاعم ، بادآ  دمحمدیس ، این ، سدقم  . 13
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.1377 لوا ، پاچ 

.ق 1407ه .  لوا ، پاچ  مق ، تیبلا  لآ  هسسؤم  رشن : قیقحت و  لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، يرون ، . 14

، لوا پاچ  یمالـسالا ، ثارتلا  هبتکم  توریب ، ءاقـسلا ، هوفـص  حیحـصت : لامعلازنک ، نیدلا ، ماسح  نب  یقتم  نیدلاءالع  يدـنه ، . 15
.ق 1389ه . 

ص:81

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  زا  يا  هنیراگن  تیاده : www.Ghaemiyeh.comمزمز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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