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رشان نخس 

رشان نخس 

يدرف و یگدنز  رد  ناسنا  لماک  يوگلا  تسا ، يدنوادخ  شنیرفآ  دمآرس  هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  روآ  مایپ 
راتفگ و اب  هدیـشخب و  ییانـشور  رـشب  خیرات  همه  رب  هک  تسا  یتیادـه  غارچ  يو  .تسا  مدآ  نادـنزرف  همه  زومآ  سرد  یعامتجا و 

.تشاد هئارا  ار  ترخآ  ات  ایند  زا  كالفا و  ات  كاخ  زا  ریـس  عماج  همانرب  دراذـگ ، هیاـپ  هک  ییاـه  تنـس  اـب  زین  شلاـثم و  یب  رادرک 
راوگرزب نآ  نخـس  هریـس و  هب  تسا ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  كرابم  مان  اب  نیزم  هک  یلاس  رد  دراد ، اـج  ور  نیازا 

.ددرگ هضرع  نآ  زا  ون  ییاه  تیاور  دوش و  هتشذگ  زا  شیب  یهجوت 

نآ رب  مالـسا  گرزب  ربمایپ  هریـس  رد  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  زا  یقادـصم  دوخ  دـناوت  یم  هصرع  نیا  رد  فلتخم  تاسـسؤم  يراکمه 
امیـسوادص و یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  ور ، نیازا  .تسا  رگیدکی  اب  نانمؤم  يراکمه  یهارمه و  یلدـمه و  نآ  هدـش و  دـیکأت 

.دنداد رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  ربمایپ  اب  ياه  باتک  هلسلس  راشتنا  هط ، یگنهرف  هسسؤم 

ربمایپ اب  یناتـساد  مه  یلدمه و  یهارمه و  زا  كانبات  ییوگلا  مالـسلااهیلع  يربک  هجیدخ  ترـضح  مالـسا ، ربمایپ  راوگرزب  رـسمه 
یگدـنب یناسنا و  يونعم و  كولـس  ریـسم  رد  تیلهاج ، تسردان  ياه  شنیب  اهرواب و  یفن  اب  يو  .تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ات ودوش  مالسا  تفرشیپ  ناکرا  زا  ینکر  تسناوت  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  قح  ترضح 
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ناگدنسیون قیفوت  ماود  لاعتم  دنوادخ  زا  .دنامب  ناشیا  رطاخ  دای و  رد  هراومه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فیرـش  رمع  رخآ 
.میناهاوخ ار  مرتحم 

هط یگنهرف  هسسؤمامیسوادص  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

هراشا

راتفگ شیپ 

« زیتس یگدنز  ، » طلغ هب  یهورگ  نایم ، نیا  رد  .تسا  يورخا  لامک  هب  ندیسر  هاگتساخ  ترخآ و  هعرزم  ینید ، هشیدنا  رد  یگدنز 
ناـماد هب  تسا  نکمم  دـنوش ، یم  ادـج  يزیتـس  یگدـنز  رکفت  زا  هک  یناـسک  .دـنوش  یم  تسرپ » یگدـنز  ، » هابتـشا هـب  یهورگ  و 

یم ترخآ  همدقم  لماکت و  رتسب  ار  یگدـنز  نید ، هکلب  تسرپ ، یگدـنز  هن  تسا و  زیتس  یگدـنز  هن  نید ، .دـنتفا  یتسرپ  یگدـنز 
.دشاب هتشاد  ار  ندرک  یگدنز  رنه  هک  تسا  یسک  نآ  زا  قفوم  یگدنز  ور ، نیازا  .دناد 

یلو دنراد ، لکشم  یگدنز  رد  اه  ناسنا  همه  .دراد  دوجو  توافت  یگدنز » اب  نتشاد  لکـشم   » اب یگدنز » رد  نتـشاد  لکـشم   » نایم
هداس دیابن  ار  یگدنز  .دـبلط  یم  ار  دوخ  صاخ  تراهم  نیا ، دـشاب و  هتـشادن  لکـشم  شا  یگدـنز  اب  هک  تسا  یـسک  قفوم  ناسنا 

، یگدنز .تشاد  دهاوخن  یبوخ  هجیتن  زین  یگدـنز  رد  ندوب  همانرب  یب  یلایخ و  یب  یلو  تسین ، هتفریذـپ  یتسرپ  یگدـنز  .تشاگنا 
، اه یماکان  زا  يرایـسب  زار  .تخومآ  ار  ندرک » یگدنز  تراهم   » دیاب یگدنز  رد  تیقفوم  يارب  یلو  تسا ، زار  زمررپ و  هدـیچیپ و 

.دنا یضاران  نالان و  دوخ  یگدنز  زا  دنرادن ، ار  ندرک  یگدنز  تراهم  هک  یناسک  .تسا  یگدنز  ياه  تراهم  رد  یماکان 

هب ینامز  یماـکداش  .درادـن  یفنم » دـمآ  یپ   » تسا و رادـیاپ » ، » یماـکداش تسا و  یماـکداش » ، » ناـسنا تیقفوم  رد  مهم  لـماوع  زا 
ناسنا یگدنز  هک  دیآ  یم  تسد 
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رد .تسا  توافتم  یماکداش  اـب  يداـش  ور ، نیازا  .دـشاب  یفنم  دـمآ  یپ  نودـب  رادـیاپ و  يدنـسرخ  طاـشن و  اـب  هارمه  عومجم ، رد 
.تسناد یماکداش  هدننک  نیمأت  ناوت  یمن  ار  يداش  ره  یلو  دراد ، دوجو  مه  ینآ  تذل  يداش و  یماکداش ،

یماکداش

یماکداش

(1)( یگدینت يدنماضر =  يداش +  : ) زا تسا  ترابع  یماکداش  نارظن  بحاص  یخرب  هاگدید  ساسا  رب 

هک دنک  یم  حیرصت   (4) یماکداش ثحب  رد  تسا ، (3) ارگ تبثم  یـسانش  ناور  نارظن  بحاص  زا  هک   (2) لیاگرآ نوچمه  یناسک 
یفنم فطاوع  نادقف  يدنماضر و  ساسحا  نتشاد  ِدنمزاین  دیآ و  یمن  تسد  هب  ینآ  ياه  تذل  واه  يداش  هیاس  رد  اهنت  یماکداش ،

(8) .دنک یم  دیکأتبلطم  نیمه  رب   (7) یناور یتسیزهب  ثحب  رد  زین   (6) رنیاد  (5) .تسا

يداش

يداش

هنوگ نیا  ندوب  ینآ  .دـشاب  هتـشادن  یفنم  دـمآ  یپ  هک  یطرـش  هب  یلو  دراد ، يروف  زاین  ینآ  ياه  تذـل  اه و  يداـش  هب  یماـکداش 
نآ زا  یماکداش  رد  ور ، نیازا  .تسا  نانآ  یفنم  ياهدمآ  یپ  ببس  هب  اهنآ  ندوب  یفنم  هکلب  تسین ، اهنآ  ندش  یفنم  ببس  اه  تذل 

، دوش یم  هدافتسا  دنرادن ، یفنم  دمآ  یپ  هک  ییاه  يداش  هتسد 

(Happiness =Joy + Satesfaction Steres .) 1 - 1
.Argyle.2 - 2

.Positive Psychology.3 - 3
.Happiness.4 - 4

.The Psychology Of Happiness,p 23.5 - 5
.Diener.6 - 6

.Subjective Well _ Being.7 - 7
.Handbook Of Positive Psychology ,P 63.8 - 8
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.دنشاب يا  هظحل  دنچ  ره 

يدنماضر

يدنماضر

يدنم هرهب  مزلتسم  دوخ ، نورد  رد  موهفم  نیا  .دشاب  عناق  نآ  هب  دنسرخ و  دراد ، یگدنز  رد  هچنآ  زا  ناسنا  هکنیا  ینعی  يدنماضر ،
یگدنز نامگ ، یب  .دشاب  هتـشاد  تیاضر  ساسحا  دناوت  یمن  دشاب ، مورحم  تاناکما  همه  زا  هک  یـسک  .تسا  یگدـنز  تاناکما  زا 
ساسحا اهنآ  نتـشاد  زا  ناسنا  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  اهنآ  دوجو  فرِـص  یلو  درک ، مهارف  ار  اهنآ  دـیاب  هک  دراد  زاین  یتاناکما  هب 

.دشاب هتشاد  زین  يدنماضر  يدنسرخ و 

ینارگن

ینارگن

هک تسا  مزـال  یماـکداش ، يارب  ور ، نیازا  .دوش  ور  هبور  رایـسب  ياـه  يراـگزاسان  اـب  تسا  نکمم  ناـسنا  یگدـنز ، زا  یـشخب  رد 
.مینک لرتنک  ار  یناور  ياهراشف  اه و  ینارگن 

یماکداش یتخبشوخ و 

یماکداش یتخبشوخ و 

ود يداش  ور ، نیازا  .دوش  یم  میظنت  فدـه  نیا  هب  هجوت  اب  نآ ، ياه  هفلؤم  فیرعت و  ناسنا  یعقاو  تداعـس  زاـس  هنیمز  یماـکداش 
، ببس نیمه  هب  .دنزاس  یم  مهارف  تداعس  هب  ندیسر  شالت و  يارب  ار  بسانم  هنیمز  ینامسج ، ياه  تذل  هکنیا  تسخن  دراد : هبنج 

.دنک یم  دییأت  ار  اهنآ  نید 

تذل لیلد  هب  هن  زیهرپ ، نیا  .درک  زیهرپ  دـیاب  دـنزادنا ، یم  رطخ  هب  ار  رـشب  تداعـس  هک  ینآ  ياه  تذـل  زا  هتـسد  نآ  زا  هکنیا  مود 
هتسد نیا  رد  دنک ، یم  یهن  ار  اهنآ  نید  هک  ییاه  تذل  .تسا  رادیاپ  یماکداش  تداعـس و  ندروآ  تسد  هب  ببـس  هب  هکلب  يزیتس ،

.دنریگ یم  ياج 

اسب ًالیِوَط ؛ انْزُح  َْتثَرْوَأ  ٍهَعاس  ِهَوْهَش  ْنِم  ْمَک  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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(1) «. دروآ یم  ناغمرا  هب  ینالوط  ینزح  هک  ینآ ، تذل 

اه و تمعن  هکنیا  تسخن  درک : هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  دوش ، یم  لماش  ار  اه  تمعن  تاناکما و  زا  يدنم  هرهب  يدـنماضر ، دـنچره 
تسا و ناسنا  اه ، هتـشاد  عوضوم  .دوش  یم  لماش  مه  ار  يدامریغ  روما  هزوح  تسین و  يدام  روما  هب  دودحم  یگدـنز ، ياه  هتـشاد 

زین يدنماضر  ساسحا  دراد و  یگتسب  هبنج  ود  ره  زا  يدنم  هرهب  هب  يو  تداعس  سپ  .يونعم  دعب  مه  دراد و  يدام  دعب  مه  ناسنا ،
.دریگب لکش  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب 

دنچره ور ، نیازا  .دشاب  گنهامه  تداعس  نوناق  اب  دیاب  فرصم ، هلحرم  رد  هچ  دمآرد و  هلحرم  رد  هچ  يدام ، تاناکما  هکنیا  مود 
تـسد هب  دوش ، یم  هدـیمان  مارح  هک  یهار  زا  دـیابن  یلو  تسا ، هدیـسر  نید  دـیکأت  دـییأت و  هب  یگدـنز  يارب  مزال  تاناکما  نیمأـت 

نایز هدنیآ  رادیاپ  یماکداش  هب  عقاو ، رد  یلو  دوش ، یم  يدنم  هرهب  ببـس  رهاظ  هب  دیآ ، تسد  هب  مارح  هار  زا  هک  يدـمآرد  .دـنیآ 
.دش دهاوخ  درف  دوخ  نارسخ  هیام  هجیتن ، رد  دنز و  یم 

ناینب هدننک  ناریو  دماجنیب ، تلفغ  ینارذگ و  شوخ  ای  يور  هدایز  هب  هک  یفرصم  .دشاب  تداعس  نوناق  وریپ  دیاب  فرصم  نینچمه ،
.دنمان یم  نآ  دننام  و  فََرت » «، » رََطب «، » فارسا  » ار روما  نیا  نید ، تایبدا  رد  .تسا  یمدآ  رادیاپ  یماکداش  هدننکدیدهت  تداعس و 

یفرـصم دمآرد و  شور  دوش ، یم  یهن  هچنآ  هک  میبای  یمرد  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نید و  ياه  هزومآ  عومجم  زا 
.ندرب تذل  يرادروخرب و  عون  ره  هن  دناسر ، یمنایز  ناسنا  یماکداش  تداعس و  هب  هک  تسا 

هراومه تداعس  نیمأت  .دوش  فیرعتزاب  دیاب  تداعس  هب  هجوت  اب  زین  یگدینت 

ح 1. ص 451 ، ج 2 ، فراعتلاراد ، توریب ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
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تداعس و هب  یبای  تسد  هیام  هکلب  لصاح ، یب  جنر  کی  هن  هدیدپ ، نیا  .تسا  یتخس  لمحت  دنمزاین  هاگ  تسین و  هارمه  یـشوخ  اب 
يارب درک و  لمحت  ار  نآ  دـیاب  هکنیا  مود  تسناد و  یماـکداش  دـض  ار  نآ  دـیابن  هکنیا  تسخن  ور ، نیازا  .تسا  هدـنیآ  یماـکداش 

.دوش راومه  تداعس  هب  ندیسر  هار  دوش و  ماجنا  يدنلبرس  اب  هلحرم  نیا  زا  رذگ  ات  تسا  زاین  ییاه  تراهم  هب  ندرک ، لمحت 

یماکداش هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یماکداش هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یتح دوخ و  ناوریپ  هب  زین  ار  یماکداش  ياه  تراـهم  یتوکلم ، یـسدق و  ياـه  شزومآ  راـنک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تسا و یماکداش  نید ، ياه  هغدـغد  زا  یکی  نیاربانب ، .دزومآ  یم  نارگید  يرافغ و  رذوبا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  دـننامه  یناسک 

.تسا شیوخ  ناوریپ  هب  هراب  نیا  رد  مزال  ياه  تراهم  شزومآ  نآ ، ياه  تلاسر  زا  یکی 

، اه هزومآ  نیا  زا  یشخب  هئارا  اب  هک  تسا  نآ  راتشون ، نیا  فده  .دوش  یم  هجوت  رتمک  نید ، ياه  هزومآ  زا  شخب  نیا  هب  هنافـسأتم 
ماجنا هنیمز  نیا  رد  مزال  ياه  شهوژپ  ات  دـنک  یفرعم  هنیمز  نیا  رد  ون  یهاگن  دـشخب و  ینامداش  طاـشن و  ناـمیا  لـها  یگدـنز  هب 

.دوش
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يداش لوا : لصف 

هراشا

يداش لوا : لصف 

یم هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  یم  ناسنا  رد  طاشن  ندـش  هتخیگنارب  حور و  یخارف  ببـس  يداـش  مالـسا ، هاگدـید  زا 
(1) «. دزیگنا یمرب  ار  طاشن  دنک و  یم  زاب  ار  حور  يداش ، َطاشَّنلا ؛ ُرِیُثی  َسْفَّنلا َو  ُطُْسبَی  ُروُرُّسلَأ  : » دیامرف

: دیامرف یم  یگدنز  رد  لماع  نیا  شقن  هرابرد  ترضح  نآ  نینچمه ،

(2) .ُُهتَحار ِتْوَْملا  ِیف  َناک  ُهُروُرُس  َّلَق  ْنَم 

.تسا گرم  رد  وا  یگدوسآ  دشاب ، كدنا  شرورس  هک  یسک 

: دینک هدافتسا  نآ  زا  امتح  دیسر ، ارف  يداش  هنیمز  یتقو  هک  دنک  یم  دیکأت  ترضح  نآ  ساسا ، نیمه  رب 

(3) .َکَّلُِخی َْمل  ِّمَْغلا  ِمْوَی  ِدَی  ِیف  َْتعَقَو  اذِإ  َکَّنِإَف  ُهَّلُِخت  الَف  ِروُرُّسلا  ُمْوَی  َكِدَی  ِیف  َعَقَو  اذِإ 

رظن فرـص  وت  زا  يریگب ، رارق  هودـنا  زور  تسد  رد  یتقو  هک  ارچ  نکن ؛ يرود  نآ  زا  تفرگ ، رارق  وت  رایتخا  رد  يداـش  زور  یتقو 
.درک دهاوخن 

حرط تسا ، هدرک  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  يدام  ینامسج و  ياه  تذل  اه و  يداش  زا  هتسد  نآ  ثحب ، همادا  رد 
: مینک یم 

ح 2023. نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  ملکلاررد ، مکحلاررغ و  يدمآ ، یمیمت  - 1
ص 11. ج 75 ، راونالاراحب ، ص 56 ؛ یشعرم ، هللا  تیآ  هناخباتک  زا  هطوطخم  لوئسلا ، بلاطم  - 2

تمکح 270. ص 286 ، ج 20 ، ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 3
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یخوش تذل  . 1

هراشا

یخوش تذل  . 1

درادـن و تافانم  نامیا  اب  یعبط  خوش  .دراد  یمهم  شقن  ناـسنا  طاـشن  یماـکداش و  رد  هک  تسا  یخوش  تذـل  اـه ، تذـل  زا  یکی 
ياه یگژیو  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکلب ، تسین ، دراوم  نیا  زا  یلاخ  دهد ، یم  هئارا  یگدـنز  زا  نید  هک  ییوگلا 

تسا و وگ  هلذـب  دروخرب و  شوخ  نمؤم  ٌبِضَغ ؛ ٌبِطَق  ُِقفانُْملا  َو  ٌبَِعل ، ٌبِعَد  ُنِمْؤُْملَأ  : » دـناد یم  ناـنآ  یعبط  خوش  ار  ناـمیا  لـها 
(1) «. تسوج مشخ  ومخا و  قفانم ،

یم يرود  ندرک ، حازم  ندـیدنخ و  دـننام  يروما  زا  ناـمیا ، لـها  یخرب  زاـجح ، هب  یگدـنز  نییآ  کـی  ناونع  هب  مالـسا  دورو  اـب 
هزراـبم هب  فارحنا  نیا  اـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  .دنتـسناد  یم  تاـجانم  هزور و  زاـمن و  رد  طـقف  ار  یگدـنز  دـندرک و 
يرـشب مه  نم  انامه  مُکُحِزامُأ ؛ مُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  : » دومرف ترـضح  .درک  شرافـس  ار  رما  نیا  رد  يور  هنایم  تیاعر  تساـخرب و 

(2) «. منک یم  یخوش  امش  اب  هک  متسه  امش  لثم 

: دیامرف یم  يرگید  باطخ  رد  راوگرزب  نآ 

(3) .یِّنِم َْسیَلَف  ِیتَّنُس  یِجاْهنِم َو  ْنَع  َبِغَر  ْنَمَف  یِْکبَأ ، ُکَحْضَأ َو  َو  ُرِْطفَأ ، ُموُصَأ َو  َو  ُمانَأ ، یِّلَُصا َو  یِّنِإ  امَأ 

، مروخ یم  اذغ  [ زور رد   ] مه مریگ و  یم  هزور  مه  مباوخ ، یم  مه  مناوخ و  یم  زامن  مه  نم ،

ص 155. ج 77 ، راونالاراحب ، ص 49 ؛ ق ، 1404ه . _ یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، لوقعلا ، فحت  ینارح ، یلع  نب  نسح  - 1
ج 3، یمالسالا ، ثارتلا  هبتکم  توریب ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ح 2579 ؛ ص 394 ، ج 1 ، رکفلاراد ، توریب ، ریغصلا ، عماجلا  - 2

 . ص 648
ص 114. ق ، 1440 ه . _ غالبلا ، هسسؤم  توریب ، یبّنلا ، ننس  ییابطابط ، نیسحدمحم  ح 1 ؛ ص 85 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 19 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_11_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_11_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

.تسین نم  زا  دنادرگ ، يور  نم  شور  هار و  زا  هک  یسک  سپ  .منک  یم  هیرگ  مه  مدنخ و  یم  مه 

رگید مالـسلا (1) و  هیلع  یلع  ماما  ار  بلطم  نیا  .دیدنخ  یم  نانآ  هدـنخ  اب  دوب ، نارگید  عمج  رد  یتقو  هک  دوب  نیا  ترـضح  هریس 
(2) .دنا هدرک  لقن  باحصا 

: دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

َو هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  ُکَحْـضَیَف  اِنتَّیِدَه ! َنَمَث  انِطْعَأ  ُهَناکَم  ُلوُقَی  َُّمث  َهَّیِدَْهلا  َُهل  يِدُْهیَف  ُِّیبارْعَْألا  ِهِیتْأَی  َناک  ِهّللا  َلوُسَر  َّنِإ 
(3) .اناتَأ ُهَْتَیل  ُِّیبارْعَْألا  َلَعَف  ام  ُلوُقَی : َّمَتْغا  اَذِإ  َناک 

: تفگ یم  سپس  دروآ و  یم  ناشیا  يارب  يا  هیده  دیـسر و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نیـشن  هیداب  یبرع  یهاگ 
یم هچ  یبارعا  نآ  : » دومرف یم  دش ، یم  نیگهودنا  هاگره  دـیدنخ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .هدـب » ار  ام  هیدـه  لوپ  »

«. دمآ یم  هرابود  شاک  يا  تساجک !] نالا   ] دنک

هار دـنمدوس و  زین  روآ  هدـنخ  تارطاـخ  يروآداـی  .تـسا  ندـیدنخ  ندرک و  یخوـش  هودــنا ، شهاـک  ياـه  هار  زا  یکی  نیارباـنب ،
.تساشگ

یم ناـنآ  هودـنا  زا  هنوگ  نیا  تخاـس و  یم  داـش  ار  نارگید  هک  دوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریـس  هتـشذگ ، نیا  زا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تساک 

ِهَبَعادُْملِاب َو ًاموُمْغَم  ُهآَر  اذِإ  ِِهباحْصَأ  ْنِم  َلُجَّرلا  ُّرُسََیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک 

ص 319. ج 1 ، ناهج ، تاروشنم  نارهت ، مالسلا ، هیلع  اضرلارابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
، یبرعلا باتکلاراد  توریب ، ءایلوالا ، هیلح  یناهبـصا ، هللادبع  نب  دـمحا  ص 372 ؛ ج 1 ، رداـص ، راد  توریب ، يربکلا ، تاـقبطلا  - 2

ص 187. ج 5 ، ق ، 1387 ه . _
ح1. ص 663 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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(1) .ِِهناوْخإ ِهْجَو  ِیف  َسِّبَعُْملا  ُضِْغُبی    َ هّللا َّنِإ  ُلوُقَی : َناک 

، ندرک یخوش  هلیـسو  هب  ار  وا  دید ، یم  نیگمغ  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  یتقو  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هریس 
.شردارب هرهچ  رد  درف  ییور  شرت  زا  دراد  ترفن  دنوادخ ، دومرف : یم  درک و  یم  داش 

: دیوگ یم  ینابیش  سنوی 

الَف : » دومرف ترـضح  كدـنا ! متفگ : دراد »؟ یهاگیاج  هچ  امـش  دزن  ندرک  یخوش  : » دیـسرپ نم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور 
؛ ُهَّرُـسَی ْنَأ  ُدیُری  َلُجَّرلا  ُبِعاُدی    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک  ْدََقل  َکیِخَأ َو  یلَع  َروُرُّسلا  اَِهب  ُلِخُْدَتل  َکَّنِإ  ُِقلُْخلا َو  ِنْسُح  ْنِم  َهَبَعادُْملا  َّنِإَف  اُولَعْفَت 

لوسر .ینک  یم  داش  ار  دوخ  ردارب  راک  نیا  اب  وت  کـش ، یب  تسا و  یقـالخا  شوخ  زا  یخوش  ناـمگ ، یب  .دیـشابن  هنوگ  نیا  سپ 
(2) «. دنک داش  ار  نانآ  تساوخ  یم  درک و  یم  یخوش  دارفا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ندرک یخوش  ّدح 

ندرک یخوش  ّدح 

بجوم دراد و  سوکعم  يراذـگرثا  اهزرم ، نیا  زا  جورخ  هکنیا  بلاج  .درک  زواجت  نآ  زا  دـیابن  هک  دراد  ییاهزرم  ندرک ، یخوش 
.تسا رثؤم  یماکداش  تشادساپ  يارب  اهزرم  نیا  تخانش  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  یم  يداشان 

هدولآ غورد  هب  ای  هدیـشک  لطاب  هب  دـیابن  یخوش  .دوشن  جراـخ  تقادـص  قح و  زرم  زا  یخوش  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسخن  فلا )
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوش 

(3) .ِهِحاِزم ِیف  َبْذِْکلا  َكُْرتَی  یّتَح  ُهَّلُک  َنامیِْإلا  ٌْدبَع  ُنِمُْؤی  ال 

هبتکم نارهت ، هبیرلا ، فـشک  یلماـع ، نیدـلا  نیز  ص 321 ؛ ج 8 ، تیبـلا ، لآ  مـق ، لـئاسولا ، كردتـسم  يروـن ، نیـسح  ازریم  - 1
ص 128. یبنلا ، ننس  ص 82 ؛ ات ، یب  هیوضترم ،

ح 3. ص 663 ، ج 2 ، یفاک ، - 2
ح 8229 و 9024. لامعلازنک ، - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_13_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_13_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_13_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:14

.دنک كرت  ار  یخوش  رد  غورد  هکنآ  رگم  دسر ، یمن  نامیا  مامت  هب  يا  هدنب  چیه 

زج یلو  ًاقَح ؛ ّالِإ  ُلُوقَأ  یِّنِإ ال  : » دومرف ترضح  دینک »؟ یم  یخوش  ام  اب  امـش  : » دنتفگ بجعت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب 
یلو منک ، یم  یخوش  امـش  اب  دنچ  ره  ًاّقَح ؛ ّالإ  ُلوقأ  الف  مُُکتبَعاد  نإ  ّینإ و  : » دومرف ترـضح  رگید  ییاج  رد   (1)« .میوگ یمن  قح 

(2) «. میوگ یمن  قح  زج 

یم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوش  یمن  تساوخزاب  هدننک  یخوش  دوش ، تیاعر  طرش  نیا  رگا  هک  تسا  یهیدب 
: دیامرف

(3) .ِهِحاِزم ِیف  َقِداّصلا  َحاّزَْملا  ُذَخُْؤی  َّلَجَوَّزَع ال    َ هّللا َّنِإ 

.دنک یمن  تساوخزاب  دشاب ، قداص  هک  ار  يا  هدننک  یخوش  دنوادخ ، انامه 

اب نارگید  لیاسو  نتـشادرب  اب  یخرب  تسا  نکمم  .دشاب  هارمه  نارگید  ندرک  هرخـسم  اب  دیابن  یخوش  هک  تسا  نیا  يدعب  زرم  ب )
یم یهن  اه  یخوش  هنوگ  نیا  زا  ار  شتما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دنوش  داش  نانآ ، ندـناسرت  هار  زا  ای  دـننک  یخوش  نانآ 

: دیامرف یم  دنک و 

(4) .ِْهَیلِإ اهَّدُرَْیلَف  ِِهبِحاص  اصَع  ْمُکُدَحَأ  َذَخَأ  اذِإَف  اّداج  ًابِعال َو ال  ِِهبِحاص  َعاتَم  ْمُکُدَحَأ  ْذَخُْأی  ال 

.درادنرب يدج  هچ  یخوش و  هب  هچ  ار  شهارمه  يالاک  امش  زا  کی  چیه 

هیبنت ص 117 ؛ ج 3 ، هیفلسلا ، هبتکملا  هنیدم ، دادغب ، خیرات  ح 2058 ؛ ص 241 ، ج 3 ، ثارتلا ، ءایحاراد  توریب ، يذمرتلا ، ننس  - 1
ص 21. نیسردم ، هعماج  مق ، قالخالا ، مراکم  ص 111 ؛ ج 1 ، فراعتلاراد ، توریب ، رطاوخلا ،

ص 648. ج 3 ، لامعلازنک ، ح 2629 ؛ ص 402 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  - 2
ح 616. ص 166 ، ج1 ، هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، سودرفلا ، - 3

ص 172. ج 7 ، یبرعلاثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، ریبکلا ، مجعملا  ح 241 ؛ ص 82 ، هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، درفملا ، بدالا  - 4

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 22 
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.دنادرگرب يو  هب  ار  نآ  دیاب  تشادرب ، ار  شهارمه  ياصع  رگا 

: دیوگ یم  یلیل  یبا  نب  نامحرلادبع 

ار ناهارمه  زا  یکی  هک  دـندرک  یم  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  يزور  هک  دـندرک  لـقن  اـم  يارب  ربماـیپ  باحـصا 
نیا زا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .درک  یبات  یب  دش ، رادـیب  یتقو  .دنتـشادرب  ار  يو  بانط  دـنتفر و  یخرب  .دوبر  باوخ 

(1) «. دنازرلب ار  يرگید  ناملسم  لد  هک  تسین  زیاج  ناملسم  يارب  ًاِملْسُم ؛ ُعِّوَُری  ْنَأ  ٍِملْسُِمل  ُّلِحَی  ال  : » دومرف دش ، هاگآ  نایرج 

: دیوگ یم  تسا ، ردب  لها  زا  هبقع و  تعیب  باحصا  زا  یکی  هک  نسحلاوبا 

.تشادرب ار  نآ  یسک  .درادرب  ار  دوخ  شفک  درک  شومارف  تساخرب و  یسک  هک  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب 
یب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میدیدن ! ار  نآ  ام  دنتفگ : وا  هب  مدرم  تساجک ؟ میاه  شفک  تفگ : تشگرب و  شفک  بحاص 

، ادخ لوسر  يا  دنتفگ : دینازرلب »؟ ار  ینمؤم  لد  دیتسناوت  هنوگچ  ِنِمْؤُْملا ؛ ِهَعْوَِرب  َْفیَکَف  دومرف : سپـس  .تساجنیا و  دومرف : گنرد 
ار ینمؤم  لد  دـیتسناوت  هنوگچ  ِنِمْؤُْملا ؟ ِهَعْوَِرب  َْفیَکَف  : » دومرف راب  هس  ای  ود  نانآ  خـساپ  رد  ترـضح  .میدرک  نینچ  یخوش  رـس  زا 

(2) »؟ دینازرلب

: دیوگ یم  ریشب  نب  نامعن 

رادیب هاگان  هک  تشادرب  وا  زا  يریتو  تفر  یـسک  .دـیباوخ  شبکرم  يور  یـسک  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هارمه 
هک تسین  اور  سک  چیه  يارب  ًاِملْسُم ؛ َعِّوَُری  ْنَأ  ٍلُجَِرل  ُّلِحَی  ال  : » دومرف دش و  هجوتمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دیـسرت  دش و 

(3) «. دنازرلب ار  یناملسم  لد 

ح 1. ص 484 ، ج 3 ، رکفلاراد ، توریب ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  - 1

ح 5. ص 484 ، ج 3 ، رکفلاراد ، توریب ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  - 2

ح 2. ص 483 ، ج 3 ، رکفلاراد ، توریب ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 23 
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.درک زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  ور ، نیازا  .دزاس  یم  مهارف  هانگ  يارب  ار  هنیمز  مرحمان ، اـب  یخوش  .تسا  مرحماـن  اـب  یخوش  موس ، زرم  ج )
هراب نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوش  ماجنا  هک  درادن  ار  نآ  شزرا  دشاب ، هانگ  هب  ندز  تسد  یخوش ، کی  هنیزه  رگا 

: دیامرف یم 

َباصَأ ...اهَمَزَْتلاَف و  َلُجَّرلا  ِتَعَواط  اذِإ  ُهَأْرَْملا  َو  ِراّنلا ] ِیف   ] ٍماع َْفلَأ  اْینُّدـلا  ِیف  اَهَمَّلَک  ٍهَِملَک  ِّلُِکب  َسِبُح  اـهُِکلْمَی  ـال  ًهَأَْرما  َهَکاـف  ْنَم 
(1) .ِلُجَّرلا یَلَع  ام  ِرْزِْولا  َنِم  اْهیَلَعَف  ًهَشِحاف  اْهنِم 

یم سبح  خزود  رد  لاس  رازه  تسا ، هتفگ  نخـس  وا  اب  ایند  رد  هک  يا  هملک  ره  رطاخ  هب  دـنک ، یخوش  مرحماـن  ینز  اـب  هک  یـسک 
.دوب دهاوخ  زین  وا  رب  درم  هانگ  دننامه  دهد ، خر  یتشز  لمع  دنک و  یهارمه  وا  اب  يوریپ و  درم  نآ  زا  مه  نز  رگا  دوش و 

يراوگان ياهدمآ  یپ  درذگب ، دوخ  ّدح  زا  رگا  هدـنخ ، یخوش و  هلمج  زا  يزیچ  ره  .تسا  هدـنخ  یخوش و  يدایز  مراهچ ، زرم  د )
یپ هب  هراشا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ور ، نیازا  .دزادنا  یم  رطخ  هب  ار  یماکداش  نالک  حطـس  هجیتن ، رد  تشاد و  دهاوخ 

رد ترـضح  نآ  .تسا  یماـکداش  تشادـساپهکلب  يزیتـس ، يداـش  هن  نـیا  کـش ، یب  .درک  یم  یهن  نآ  زا  ار  مدرم  نآ ، ياهدـمآ 
(2) «. درب یم  ار  وربآ  دایز  یخوش  ِهْجَْولا ؛ ِءاِمب  ُبَهْذَی  ِحازِْملا  ُهَْرثَک  : » دیامرف یم  یثیدح 

: دیامرف یم  رگید  یثیدح  رد 

(3) .ُهُراقَو َبِهُذ  ُهُحاِزم  َُرثَک  ْنَم  َو  ُُهَتلالَج ، ْتَبِهُذ  ُُهَتباعُد  ْتَُرثَک  ْنَم 

رون يد 5/2  یس  ص 213 . ج 7 ، ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، ح 1 ؛ ص 334 ، قودصلا ، هبتکم  نارهت ، لامعالا ، باوث  - 1
ص 459. یملعالا ، هسسؤم  توریب ، نیظعاولا ، هضور  - 2

ح 44016. لامعلا ، لزنک  - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 24 
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.دور یم  نیب  زا  شراقو  دنک ، یخوش  دایز  هک  یسک  دور و  یم  نیب  زا  وا  تبالص  دشاب ، دایز  شا  یعبط  خوش  يزاب و  هک  یسک 

( داـیز  ) هک یـسک  َّفُِختْـسا ؛ َحَزَم  ْنَم  : » دـهد یم  تسد  زا  زین  ار  شا  یعاـمتجا  هاـگیاج  شزرا و  یـصخش  نینچ  هک  تسا  یعیبـط 
(1) «. دوش یم  هدرمش  زیچان  دنک ، یخوش 

: تسا هدرک  هراشا  نینچ  اهنآ  هب  یثیدح  رد  ربمایپ  هک  دراد  زین  يرگید  یماکداشدض  ياهدمآ  یپ  دایز ، یخوش 

(2) .َبَضَْغلا ُّرُجَی  ُهَتَءوُُرم َو  ُطُقْسَی  ِنِمْؤُْملا َو  ِءاهَِبب  ُبَهْذَی  ُهَّنِإَف  َحازِْملا  ْمُکاّیِإ َو 

.دراد یپ  رد  ار  مشخ  درب و  یم  نایم  زا  ار  شا  يدرمناوج  نمؤم و  يوربآ  هک  دیزیهرپب  دایز )  ) یخوش زا 

یخوش دایز ) ! ) یلع يا  َكُؤاَهب ؛ َبَهْذَیَف  ْحَزْمَت  ال  ُِّیلَع ! ای  : » دنک یم  شرافس  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ساسا ، نیمه  رب 
(3) «. درب یم  ار  وت  تبیه  هک  نکن 

باوخ تذل  . 2

باوخ تذل  . 2

فرطرب تحارتسا و  يارب  بش ، يزور و  بسک  تیلاعف و  شالت و  يارب  زور ، .تسا  هدـش  میـسقت  زور  بش و  تمـسق  ود  هب  نامز ،
ار ناسنا  مسج  یپایپ ، ياـه  یگتـسخ  موادـم و  راـک  دـش ، یمن  هداد  رارق  یگتـسخ  عفر  تحارتسا و  يارببـش  رگا  .یگتـسخ  ندرک 
رب هجیتن ، رد  دراد و  اـه  ناـسنا  یناور  شمارآ  رد  يرثؤم  شقن  دوش ، تیاـعر  یتسرد  هب  رگا  تحارتسا  باوخ و  .درک  یم  هدوسرف 

(4) .تشذگ نآ  رانک  زا  یگداس  هب  دیابن  دوزفا و  دهاوخ  یگدنز  زا  دارفا  يدنماضر 

ح 3850. ص 417 ، ج 2 ، سودرفلا ، - 1

ح 1541. ص 383 ، ج 1 ، سودرفلا ، - 2
ص 355. ج 4 ، یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 3

ُمَُهل َقَلَخَف  : » دیامرف یم  یگدـنز  زا  ندرب  تذـل  رد  نآ  شقن  باوخ و  بش و  یـشخب  مارآ  راثآ  نایب  رد  زین  عنیدـباعلا  نیز  ماما  - 4
ًهَُّوق و ًامامَج و  مَُهل  َِکلذ  َنوُکَیَف  ِهِمانَم  ِِهتَحار َو  ْنِم  اوسَْبلَِیل  ًاساِبل  ُهَلَعَج  ِبَصَّنلا َو  ِتاـضَهَن  ِبَعَّتلا و  ِتاـکَرَح  ْنِم  هِیف  اُونُکـسَِیل  َلـیَّللا 
دنبای و شمارآ  راک ، ياه  شوجو  بنج  روآ و  جنر  ياه  تکرح  زا  نآ  رد  ات  دیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  سپ  ًهَوْهَش ؛ ًهََّذل و  ِِهب  اُولانَِیل 
« .دنبای تسد  توهش ، تّذل و  هب  دوش و  يدنمورین  یگدوسآ و  هیام  ناشیارب  ات  دنشوپب  هک  داد  رارق  یـسابل  ار  نآ  باوخ  شیاسآ و 
ح ص 245 ، هعیشلا ، هقف  هسسؤم  توریب ، دجهتملا ، حابـصم  ص 39 ؛ ناریا ، یمالسا  يروهمج  ترافس  قشمد ، هیداجس ، هفیحـصلا 

َِکلذ َّنِإَف  ْمَنَف  َتْسَعَن  اذا  تسا : هدـش  تیاور  نینچ  (ع ،) اـضرلا ماـمالا  یلإ  بوسنملا  هقفلا  رد  ص 199 . ج 58 ، راونألاراحب ، 361 ؛
(، (ع اضر ماما  هرگنک  دهشم ، (ع ،) اضرلا هقف  « ) .تسا ندب  یتمالـس  هیام  هک  باوخب  دمآ ، وت  غارـس  هب  ترچ  هاگره  ِنَدَْبِلل ؛ ٌهَّحَـصَم 
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َکَّلََعل : » دـیامرف یم  تدابع  لها  راد و  هدـنز  بش  ياه  ناسنا  هرابرد  (ع ) رقاب ماـما  ح 5 . ص 261 ، ج 62 ، راونالاراحب ، ص 340 ؛
ِهِیف ُحوُّرلا  ِتَعَجَر  ُنَدَْبلا َو  َحارَتْسا  ُسْفَّنلا  َجَرَخ  اذِإَف  ُهُسْفَن ، َجُرْخَی  یّتَح  ُهَحیُِرت  ْنَأ  ِنَدَْبلا  اَذِهل  َُّدبال...َنُومانَی  اْونوْکَی  َمل  َمْوَقلا  َّنأ  يَرت 

هدوسآ  [ ندیباوخ هلیـسو  هب   ] ار ندب  تسا  مزال  ...؟ دندوبن ندیباوخ  لها  هورگ ، نیا  هک  يرادـنپ  یم  وت  دـیاش  ِلَمَْعلا ؛ یَلَع  ٌهَُّوق  ِهیف  َو 
ددرگ یمرب  یلاح  رد  حور ، دـنک و  یم  تحارتسا  ندـب  دوش ، جراخ  ندـب  زا  حور  هک  یماگنه  .دوش  جراخ  نآ  زا  حور ، ات  يزاـس 

ج 2، ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، عئارـشلا ، للع  ح 1391 ؛ ص 481 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  .دراد » ندرک  راک  تردق  ندب ، هک 
ح 4. ص 365 ،
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شیاسآ هیام  ار  امش  باوخ  و  اًتاَبُس ؛ ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  َو  : » تسا هدرک  یفرعم  شیاسآ  یتحار و  هیام  ار  باوخ  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 
(9 أبن : «. ) میداد رارق  تحارتسا  و 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رگید  ياج  رد 

(47 ناقرف :  ) .اًتاَبُس َمّْونلا  اًساِبل َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 

.یتحار هیام  ار  باوخ  داد و  رارق  ششوپ  امش  يارب  ار  بش  هک  تسوا  و 

: دسیون یم  تابُس »  » فیرعت رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

هک دوش  یم  یجنر  یگتـسخ و  زا  ینامـسج  ياوق  یگدوسآ  شمارآ و  هیام  باوخ  اریز  تسا ؛ ندش  اهر  یتحار و  يانعم  هب  تابُس 
(1) .دوش یم  ضراع  ندب ، رد  سفن  تافرصت  رثا  رب  يرادیب ، ماگنه  رد 

: دنک یم  هراشا  بش  ندوب  شخب  مارآ  هب  زین  نآرق  زا  رگید  یتایآ  رد  دنوادخ 

ص 162. ج 20 ، نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، نازیملا ، ییابطابط ، نیسحدمحم  - 1
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(1) .ِهیف اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يذَّلا  َوُه 

.دیبای شمارآ  نآ  رد  ات  داد  رارق  ار  بش  امش  يارب  هک  تسا  یسک  نامه  وا 

ماجنا دنوادخ  تسد  هب  راک ، نیا  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  شمارآ  يارب  بش  یتسه ، ماظن  رد  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  تایآ ، همه  رد 
: تسا هتسناد  دنوادخ  تمحر  زا  ار  نیا  رگید ، يا  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  .درادن  نآ  رد  یتلاخد  چیه  رشب ، هدش و 

(73 صصق :  ) .َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهلْضَف َو  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِهیف َو  اُونُکْسَِتل  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَر  ْنِم  َو 

دینک بسک  وا  لضف  زا  زور ]، رد   ] دیبای و شمارآ  بش ] ، ] نآ رد  ات  داد  رارق  امش  يارب  ار  زور  بش و  هک  تسا  نیا  وا  تمحر  زا  و 
.دیوش رازگ  ساپس  هک  دشاب  و 

زا رپ  یگدنز  باوخ ، بش و  نودب  یگدنز  دـمآ ؟ یم  شیپ  یعـضو  هچ  دـش ، یمن  ناسنا  بیـصن  یهلا  تمحر  نیا  رگا  یتسار ، هب 
رد لاعتم  دنوادخ  .دش  یم  انعم  یب  یگدنز ، زا  يدنسرخ  شمارآ و  زا  تبحـص  تروص ، نیا  رد  دوب و  یم  یگتـسخ  جنر و  درد و 

: دیامرف یم  هراب  نیا 

(72 صصق :  ) .َنوُرِْصُبت اَلَفَأ  ِِهِیف  َنُونُکْسَت  ٍْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی    ِ هّللا ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْنَم  ِهَمَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  اًدَمْرَس  َراَهَّنلا  ُمُْکیَلَع    ُ هّللا َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَرأ  ُْلق 

یم امـش  يارب  ار  بش  دنوادخ ، زا  ریغ  ییادخ  هچ  داد ، یم  رارق  یگـشیمه  تمایق ، ات  ار  زور  دنوادخ ، رگا  دیـشیدنا  یمن  ایآ  وگب :
؟ دینک یمن  ادیپ  تریصب  ایآ  دیبای ؟ شمارآ  نآ  رد  هک  دروآ 

.تسا هدز  مه  رب  ار  ام  تحارتسا  باوخ و  زورما ، یگدنز  تفگ  دیاب 

 . 61 رفاغ : 86 ؛  لمن : 67 ؛  سنوی : کن : - 1
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، یگدنز زا  ناوت  یم  باوخ ، میظنت  اب  .دننک  یم  داجیا  لالتخا  باوخ  رد  هک  دنتسه  یلماوع  زا  ادص ، رس و  یباوخدب و  یباوخ ، مک 
.درب يرتشیب  تذل  نآ  زا  درک و  هدافتسا  رتهب 

اه شخب  يداش  رگید  . 3

هراشا

اه شخب  يداش  رگید  . 3

هاگ هک  اجنآ  زا  .دروخ  یم  مشچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدـش  لقن  ياه  تیاور  رد  زین  يداش  زا  يرگید  ياه  هنیمز 
ادخ لوسر  .مینک  یم  یـسررب  ار  دراوم  نیا  سپـس  میزادرپ و  یم  اه  ثیدح  نایب  هب  تسخن  هدش ، لقن  ثیدح  کی  رد  دروم  دـنچ 

: دیامرف یم  یثیدح  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) .ًهَّرَم ًهَّرَمَف َو  َرَِطب  َرِشَأ َو  ّالِإ  ٍءِْرمِِإب  ُحَرَْفلا  َمادام  ِمْحَّللا َو  ِلْکَأ  َْدنِع  ُهَحْرَف  ِْبلَْقِلل 

سپ .دوش  یم  نارذـگ  شوخ  دـساف و  هکنیا  رگم  تسین  داـش  هتـسویپ  سک  چـیه  دوش و  یم  داـش  بلق  تشوـگ ، ندروـخ  ماـگنه 
.دیروخب هتسویپان 

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

(2) .ٌرُْسُیبوُکُّرلا َو  ٌرُْسی ، ِهَرْضُْخلا  یلِإ  ُرَظَّنلا  َو  ٌرُْسی ، ُلسَْعلا  َو  ٌرُْسی ، ُبِّیَطلا 

.دزاس یم  داش  يراکراوس ، دزاس و  یم  داش  هزبس ، هب  هاگن  دزاس و  یم  داش  لسع ، دزاس و  یم  داش  رطع ،

: زا دنترابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رظن  زا  اه  يداش  رگید  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ثیداحا  نیا  زا 

ندیماشآ ندروخ و  تذل  فلا )

ندیماشآ ندروخ و  تذل  فلا )

ح 5662. ص 32 ، ج 5 ، هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نامیالا ، بعش  - 1
ص 367. ج 16 ، لیاسولا ، كردتسم  ح 144 ؛ ص 72 ، جعیدهملا ، مامالا  هسسؤم  مق ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  هفیحص  - 2
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يارب اه  یندیـشون  اه و  یکاروخ  یخرب  تسا  نکمم  هتبلا  .دوش  یم  ناسنا  طاشن  يداش و  هیام  هک  دراد  یتذل  ندیماشآ ، ندروخ و 
(1) .دربب تذل  يزیچ  ندیشون  ندروخ و  زا  سک  ره  دشاب و  یصخش  دراوم  یخرب  تسا  نکمم  دنشاب و  روآ  طاشن  همه 

: درک تیاعر  ار  دراوم  نیا  دیاب  دوشن ، لیدبت  یماکداشدض  هب  ندیماشآ  ندروخ و  تذل  هکنیا  يارب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

.دراد یپ  رد  ار  ناسنا  یهلبا  یلدگنس و  هک  دوش  زیهرپ  يروخرپ  زا  کی _ 

.دزاس یم  هابت  ار  وا  هدنیآ  ناسنا و  نطاب  هک  دشابن  مارح  ود _ 

.دشاب هتشاد  ار  نایز  نیرتمک  دوس و  نیرتشیب  ات  دوش  تیاعر  نآ  بادآ  هس _ 

شوخ يوب  تذل  ب )

شوخ يوب  تذل  ب )

هدـش شرافـس  رایـسب  ندـب  ندوبن  وبدـب  رطع و  زا  هدافتـسا  نید  ياه  هزومآ  رد  .تسا  يداـش  رد  رثؤم  لـماوع  رگید  زا  شوخ  يوب 
(2) «. دنک یم  تیوقت  ار  بلق  شوخ  يوب  َْبلَْقلا ؛ ُّدُشَی  ُبِّیطلَا  :» دیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تشاد  مامتها  رطع  زا  هدافتسا  هب  هراومه  ترضح  نآ 

(3) .ِماعَّطلا ِیف  ُقِْفُنی  اّمِم  َرَثْکَأ  ِبیِّطلا  ِیف  ُقِْفُنی    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک 

.درک یم  جرخ  اذغ  زا  شیب  رطع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؛ َءاْولَحلا َبیِّطلا َو  ُّدُرَی  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  َّنِإ  : » دنک یم  لقن  ترضح  نآ  نینچمه 

هقالع صاخ  یکاروخ  ای  یندیـشون  کی  هب  ناراوگرزب  نآ  زا  مادک  ره  هک  دوش  یم  هدید  ناموصعم  خـیرات  رد  تهج  نیمه  هب  - 1
.دنا هتشاد 

ح 11322. ص 3338 ، ج 7 ، ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  - 2
ص 512. ج 6 ، یفاک ، لوصا  ح 11321 ؛ ص 3338 ، ج 7 ، ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  - 3
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(1) «. درک یمن  در  ار  ینیریش  رطع و  ربمایپ 

یپ تسا  نکمم  هک  تسا  يدراوـم  زا  يریگوـلج  مهم ، هتکن  .مینک  یم  هدنـسب  هزادـنا  نیمه  هب  هک  تسا  ناوارف  هراـب  نیا  رد  نخس 
، دوش یسنج  کیرحت  بجوم  شوخ  يوب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  نیاربانب ، دوشن و  لیدبت  یماکداشدض  هب  ات  دشاب  هتشاد  یفنم  دمآ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  هدش  عونمم  نآ  زا  هدافتسا 

(2) .ٌهَِیناز َیِهَف  اهَحیِر  ْنِم  اوُدِجَِیل  ٍمْوَق  یلَع  ْتَّرَمَف  ْتَرَطْعَتْسا  ًهَءَْرما  اَمُّیَأ 

.تسا راکانز  دسر ، اهنآ  ماشم  هب  شیوب  ات  درذگب  درم ] ] يا هدع  رانک  زا  دنز و  رطع  دوخ  هب  هک  ینز  ره 

: دیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  و 

(3) .ًابیِط َّسَمَت  الَف  َهالَّصلا  َّنُکادْحِإ  ْتَدِهَش  اذِإ 

.دربن راک  هب  شوخ  يوب  دش ، رضاح  زامن  رد  یسک  نانز  امش  زا  هاگره 

حیرفت تذل  ج )

حیرفت تذل  ج )

زا رما  نیا  .تسا  يراوس  بسا  هب  نتخادرپ  زبسرـس و  ابیز و  ياـه  هرظنم  هب  ندرک  هاـگن  نتفر و  هاـگ  حـیرفت  هب  اـه  يداـش  رگید  زا 
رد .تسا  هدرک  شرافس  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد و  طاشن  يداش و  رد  يدایز  ریثأت  هک  تسا  يرادید  ياه  تذل 

: تسا هدمآ  یثیدح 

(4) .ٌهَْظلِغ مُِکنیِد  ِیف  يُری  ْنَأ  ُهَرْکَأ  یِّنِإَف  اُوبَْعلا  اوُهلَأ َو 

ص 513. ج 6 ، یفاک ، لوصا  ح 11330 ؛ ص 3338 ، ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ح 11334. ص 3340 ، ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 2
ح 11335. ص 3340 ، ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 3

ح 18371. ص 5360 ، ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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.دوش هدید  تنوشخ  یتخس و  امش  نید  رد  هک  مرادن  شوخ  نم  اریز  دینک ؛ يزاب  حیرفت و 

« بعل وهل و   » هب تلاح ، نیا  زا  نید ، تایبدا  رد  .دوش  هدیـشک  ینارذـگ  شوخ  رد  يور  هدایز  هب  دـیابن  يداـش  نیا  هک  تسا  نشور 
هب نید  رد  بعل  وهل و  زا  یهن  هک  تسا  نیا  مهم  .تسین  راتـشون  نیا  رد  نآ  حرط  لاجم  دراد و  ار  دوخ  صاـخ  ثحب  هک  هدـش  داـی 

.درب یم  نایم  زا  ار  ناسنا  نایز  یب  رادیاپ و  یماکداش  هک  تسا  نآ  یفنم  ياهدمآ  یپ  رطاخ 

لماش زین  ار  يرگید  دراوم  اه  تیاور  یخرب  ربانب  .دوش  یمن  دودحم  ابیز  ياه  هرظنم  ندید  هب  اهنت  حـیرفت  تذـل  هکنیا ، رگید  هتکن 
: دیامرف یم  هراب  نیا  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوش  یم 

(1) .ٌّقَح َّنُهَّنِإَف  ُهَتَءَْرِما ؛ ِِهتَبَعالُم  َو  ِهِسْوَق ، ْنَع  ِِهْیمَر  َو  َسَرَْفلا ، ِِهبیِدَْأت  ِیف  ٍثالَث : ِیف  ِّالا  ٌلِطاب  ِنِمْؤُْملا  ِوَْهل  ُّلُک 

.شرسمه اب  یخوش  يزاب و  شنامک و  اب  يزادناریت  بساتیبرت ، راک : هس  رد  رگم  تسا ، تسردان  نمؤم  يارب  یمرگرس  هنوگره 

: تسا هدمآ  رگید  یثیدح  رد 

ِْنَیب ِلُجَّرلا  َیْـشَم  َو  ُهَسَرَف ، ِلُجَّرلا  َبیِدْأـَت  ُهَتَءَْرما َو  ِلُـجَّرلا  َهَبَعـالُم  ًهََعبْرَأ : َنوُکَی  ْنَأ  ّـالِإ  ٌبَِعل  ٌوَْهل َو    ِ هّللا ِرْکِذ  ْنِم  َْسَیل  ْیَـش ٍء  ُّلُـک 
(2) .َهَحابِّسلا ِلُجَّرلا  َمِیْلعَت  َو  ِْنیَضَرَْغلا ،

تیبرت شرـسمه ، اب  درم  یخوش  يزاب و  راک : راهچ  رگم  تسا ، لطاب )  ) يزاب یمرگرـس و  دشابن ، ادـخ  دای  رامـش  رد  هک  يزیچ  ره 
ندز مدق  شبسا ، ندرک 

ح 13. ص 50 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  - 1
ح 40612. لامعلازنک ، - 2
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.انش نداد  شزومآ  و  يزادناریت )  ) فده ود  نایم 

هتفرگ و ياج  حیرفت  تذل  رد  هک  تسناد  يروما  زا  ناوت  یم  ار  يورخا  يویند و  یفنم  دمآ  یپ  نودـب  ملاس و  حـیرفت  ره  نیاربانب ،
.تسا نید  دییأت  دروم 
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يدنماضر مود : لصف 

هراشا

يدنماضر مود : لصف 

اه لصف  ریز 

يدنسرخ تیمها  . 1

يدنماضر موهفم  . 2

یگدنز ياه  تمعن  . 3

يدنماضر ياه  تراهم  . 4

يدنسرخ تیمها  . 1

يدنسرخ تیمها  . 1

دنمزاـین زین  يوـنعم  لـماکت  رد  تیقفوـم  .تسین  ینیدریغ  ياـه  یگدـنز  صوـصخم  رما ، نیا  .تـسا  یباـی  ماـک  رتـسب  يدـنماضر ،
اب هک  یسک  .دنـشاب  دنـسرخ  دوخ  یگدنز  زا  هک  دنبای  تسد  تیونعم  لماکت و  یلاع  بتارم  هب  دنناوت  یم  یناسک  .تسا  يدنماضر 

.دشاب هتشاد  لامک  لحارم  ندنارذگ  يارب  هدوسآ  يرطاخ  دناوت  یمن  دشاب ، هتشاد  لکشم  دوخ  یگدنز 

يدنماضر موهفم  . 2

يدنماضر موهفم  . 2

زا يدـنم  هرهب  هب  رما ، نیا  ققحت  .دـشاب  دنـسرخ  دراد ، یگدـنز  رد  هچنآ  زا  ناـسنا  هکنیا  ینعی  يدـنماضر ؛ هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
دنوش و مهارف  دیاب  تاناکما  نیا  هک  دراد  زاین  یتاناکما  هب  یگدنز  ياهزاین  یخرب  ندش  هدروآرب  .دراد  یگتـسب  یگدـنز  تاناکما 

تـسد هب  شالت  راک و  اب  دـیاب  زین  ار  یـشخب  .دـهد  یم  هراومه  تسا و  هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  گرزب  دـنوادخ 
.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  هدنیآ  رد  هک  دوش  یم  ریبعت  تمعن »  » ناونع هب  شخب  نیا  زا  نید ، تایبدا  رد  .دروآ 

اهنت .تسا  مزال  مهم و  زین  اه  هتشاد  اه و  تمعن  زا  يدنماضر  ساسحا 
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يا هژیو  ياه  تراهم  دنمزاین  رما  نیا  .دنک  یم  لیمکت  ار  یگدنز  زا  يدنـسرخ  رگید  دعب  يدنماضر ، .تسین  یفاک  تمعن » دوجو  »
زا ندوبن  دنم  هرهب  ببس  هب  هلئسم  نیا  هتبلا  هک  دنا  یضاران  نانچمه  یلو  دندنم ، هرهب  یناوارف  تاناکما  زا  هک  یناسک  اسب  هچ  .تسا 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  هدنیآ  رد  هک  تسا  يدنماضر  ياه  تراهم 

یگدنز ياه  تمعن  . 3

هراشا

یگدنز ياه  تمعن  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  یگدنز  ياه  تمعن  ای  اه  هتشاد  تخانـش  يدنماضر ، مهم  لئاسم  زا  یکی  میتفگ ، هچنآ  ربانب 
يرامشرب نایب و  هب  ناشیا  شالت  زا  یشخب  هک  دهد  یم  ناشن  ترضح  نآ  نانخس  هعلاطم  .داد  یم  تیمها  رایسب  عوضوم  نیا  هب  زین 

شالت اهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  نامیا  لها  هلیسو ، نیدب  ات  دوش  یم  طوبرم  يدنوادخ  ياه  تمعن  یگدنز و  يارب  مزال  تاناکما 
.دنیوگ ساپس  اهنآ  نتشاد  رطاخ  هب  ار  ادخ  دننک و 

ار ناسنا  یگدـنز  يارب  مزال  تاـناکما  لـئاسم ، زا  ینوگاـنوگ  عاونا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگدـید  زا  هکنیا  مهم  هتکن 
.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  يدنب  عمج  هب  سپس  میزادرپ و  یم  عوضوم  نیا  رد  ترضح  نانخس  نایب  هب  همادا  رد  .دنهد  یم  لیکشت 

يدـنماضر رد  مهم  ثحابم  زا  هلئـسم  نیا  درک ؟ وجو  تسج  دـیاب  ییاه  هزوح  هچ  رد  ار  یگدـنز  ياه  هتـشاد  هکنیا ، هتکن  نیتسخن 
.يونعم يداـم و  تمعن  بیکرت  هیرظن  يرگید ، تاـیدام و  رد  تمعن  راـصحنا  هیرظن  یکی ، دراد : دوجو  هراـب  نیا  رد  رظن  ود  .تسا 

نیا رد  ار  نآ  راصحنا  یلو  درمـش ، یم  یگدـنز  يارب  مزال  تاناکما  وزج  ار  يدام  روما  هکنیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هابتشا روما 
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: دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  .تسناد  یم 

(1) .ُُهباذَع انَد  ُُهلَمَع َو  َرَصَق  ْدَقَف  ٍسَْبلَم  ْوَأ  ٍبَرْشَم  ْوَأ  ٍمَعْطَم  ِیف  ّالِإ  ًهَمِْعن  ِْهیَلَع  َّلَجَوَّزَع  ِهِّلل  َرَی  َْمل  ْنَم 

.دشاب کیدزن  شباذع  هاتوک و  شلمع  نامگ ، یب  دنیبن ، كاشوپ  ای  یندیشون  ای  كاروخ  رد  زج  ار  لجوزع  يادخ  تمعن  هک  ره 

: دیامرف یم  رگید  یمالک  رد  و 

(2) .ُُهباذَع انَد  ُُهلَمَع َو  َرَصَق  ٍبَرْشَم  ْوَأ  ٍمَعْطَم  ِیف  ّالِإ  ًهَمِْعن  ِْهیَلَع  ِهِّلل  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم 

.دوش کیدزن  شباذع  مک و  شلمع  دنیبن ، یندیشون  ای  كاروخ  رد  زج  ار  دوخ  رب  ادخ  تمعن  هک  ره 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رظن  سابع  نبا   (3) .تسا هتفگ  نخس  ناهنپ  راکـشآ و  تمعن  زا  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
: دومرف يو  خساپ  رد  ترضح  دیسرپ و  تمعن  ود  نیا  هرابرد 

َِکلَمَع يِواسَم َء  ُْرتَسَف  َنََطب  ام  اّمَأ  َو  ِقْزِّرلا ، َنِم  َْکیَلَع  َضافَأ  ام  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم    ِ هّللا يَوِس  ام  َو  ُمالْـسِْإلاَف ، َرَهَظ  ام  اّمَأ  ٍساّبَع ! َْنب  اَـی 
.ِِهب َکْحَضْفَی  َْمل  َو 

ُْثُلث َُهل  ُْتلَعَج  َو  ِِهلَمَع ، ِعاطِْقنا  ِدَْعب  ْنِم  ِْهیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  َهالَـص  َُهل : ْنُکَت  َْمل  ِنِمْؤُْمِلل َو  َّنُُهْتلَعَج  ًهَثالَث  ُلوُقَی : یلاعَت    َ هّللا َّنِإ  ٍساّبَع  َْنب  اَی 
اُهْتیَْدبَأ َْول  ُْهنِم َو  یَِشب ٍء  ُهُحَْضفَأ  َْمل  ِِهلَمَعَأ َو  يِواسَم  ُتْرَتَس  َِثلاّثلا : َو  ُهایاطَخ ، ُْهنَع  ِِهب  ُرُفْکَأ  ِِهل  ام 

ح 5. ص 316 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  1 - 1
ح 16. ص 19 ، ج 70 ، راونالاراحب ، کن : ح 20405 ؛ ص 6366 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ِهّللا ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  ًهَنِطاب َو  ًهَرِهظ َو  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاومَّسلا َو  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَـس  َهّللا  َّنَأ  اْوََرت  َْمل  َأ  - » 3
20 نامقل : .ٍرینُم » ٍباتِک  يًدُه َو ال  ٍْملِع َو ال  ِْریَِغب 
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(1) .ْمُهاوَس ْنَمَف  ُُهلْهَأ  ُهَذَبََنل  ِْهیَلَع 

تمعن .تسا  هدیشخب  وت  هب  هک  يراشرس  يزور  وت و  گنهامه  وکین و  شنیرفآ  تسا و  مالسا  راکشآ ، ياه  تمعن  سابع ! رسپ  يا 
تـسا زیچ  هس  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  سابع ! رـسپ  يا  .تساهنآ  هلیـسو  هب  وت  نتخاسن  اوسر  وت و  دب  لامعا  ندـناشوپ  ناهن ، ياه 
نارود نتفای  ناـیاپ  زا  سپ  وا  يارب  ناـمیا  لـها  ياـعد  تسین ؛ يراـیتخا  اـهنآ  رد  ار  وا  هک  یلاـح  رد  مداد ، رارق  نمؤم  يارب  نم  هک 

ياهرادرک هکنیا  موس  منک و  كاپ  ار  وا  ناهانگ  نآ  هلیـسو  هب  اـت  مداد  وا  تسد  هب  ار  شلاـم  موس  کـی  راـیتخا  هکنیا  مود  شلمع ؛
وا شا  هداوناخ  مدرک ، یم  راکشآ  ار  وا  تشز  لامعا  رگا  هک  یتروص  رد  .متخاسن  اوسر  ار  وا  اهنآ  هلیسو  هب  مدناشوپ و  ار  وا  تشز 

.نارگید هب  دسر  هچ  دنتخادنا ، یم  رود  ار 

: دیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه ،

(2) .ْمُهاوِس ْنَمَف  َُکلْهَأ  َكالََقل  اهاْدبَأ  َْول  َو  َِکتَرْوَع ، ْنِم  َرَتَس  امَف  ُهَنِطاْبلا  اَّمَأ  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  يوِس  امَف  ُهَرِهاّظلا  اَّمَأ 

هداوناخ تخاس ، یم  راکشآ  ار  اهنآ  رگا  هک  تسوت  ياه  بیع  ندناشوپ  ناهنپ ، تمعن  تسوت و  گنهامه  شنیرفآ  راکشآ ، تمعن 
.نارگید هب  دسر  هچ  دندش ، یم  نازیرگ  رازیب و  وت  زا  مه  تا 

َمَْعنَأ َّلَجَوَّزَع َو    ُ هّللا َكْالبَأ  ٍهَمِْعن  ُلَّوَأ  ام  ْلـُق  : » دیـسرپ مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنمؤم ، ریما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  تسیچ »؟ تخاون ، نآ  هلیـسوهب  دومزآ و  نآ  هب  ار  وت  لـجوزع  يادـخ  هک  یتمعن  نیتسخن  وگب  اـِهب ؛ َکـْیَلَع 

خساپ

ص 501. ج 8 ، هفرعملاراد ، توریب ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 525. ج 6 ، رکفلاراد ، توریب ، روثنملارد ، - 2
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ندینـش اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دیرفآ » چیه  زا  ارم  دـنوادخ  هکنیا  ًاروُکْذَـم ؛ اْئیَـش  ُكَأ  َمل  ُهُؤانَث َو  َّلَج  ِینَقَلَخ  ْنَأ  : » داد
(1) «. یتفگ تسرد  َْتقَدَص ؛ :» دومرف خساپ  نیا 

.تسا هدرک  هراشا  دنور ، یم  رامش  هب  یگدنز  مزاول  زا  هک  زین  لاعتم  دنوادخ  ياه  تمعن  رگید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هدرک و دای  تداعـس  لماوع  ناونع  هب  دنزرف ، هیلقن و  هلیـسو  نکـسم ، رـسمه ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگید ، یثیدح  رد 
: تسا هدومرف 

(2) .ُِحلاّصلا َُدلَْولا  ِینَْهلا ُء َو  ُبَکْرَْملا  َو  ُعِساْولا ، ُنَکْسَْملا  َو  ُهَِحلاّصلا ، ُهَجْوَّزلا  ِِملْسُْملا  ِءْرَْملا  ُهَداعَس  ْنِم 

.تسا حلاص  دنزرف  راوهار و  بکرم  عیسو ، هناخ  هتسیاش ، رسمه  نتشاد  ناملسم ، درم  تداعس  زا 

، ناسنا تداعـس  زا  ُِحلاّصلا ؛ َُدلَْولا  ِلُجَّرلا  ُهَداعَـس  ْنِم  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  حلاص  دـنزرف  هب  اهنت  رگید ، یتیاور  رد  نینچمه 
(3) «. تسا هتسیاش  دنزرف  نتشاد 

: دید ناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  نیا  رد  زین  ار  هدش  دای  روما  زا  يرگید  ياه  یگژیو 

(4) .ُعِساْولا ُنَکْسَْملا  ِینَْهلا ُء َو  ُبَکْرَْملا  َو  ٍنیِد ، ُتاذ  ُهَلیِمَْجلا  ُهَءْرَْملا  َو  ُهَُدلَو ، ُهَِهبُْشی  ْنَأ  ِِملْسُْملا  ِءْرَْملا  ِهَداعَس  ْنِم 

ح 20353. ص 6354 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 1
، نیحیحصلا یلع  كردتسملا  ص 168 ؛ ج 1 ، رکفلاراد ، توریب ، لبنح ، نبا  دنـسم  ص 99 ؛ يونین ، هبتکم  نارهت ، تاـیرفعجلا ، - 2

ص 144. ج 1 ، هّیملعلا ، بتکلاراد  توریب ،
ح 6. ص 3 ، ج 6 ، یفاک ، لوصا  - 3

ص 101. ج 5 ، هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هباغلا ، دسا  کن : ص 37 ؛ تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، دانسالا ، برق  - 4
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هتـشاد گرزب  يا  هناخ  راوهار و  بکرم  راد ، نید  ياـبیز  رـسمه  دـشاب و  وا  هیبش  شدـنزرف  هک  تسا  نآ  ناملـسم  درم  تداعـس  زا 
.دشاب

: دنک یم  نینچ  نایب  ار  ییاه  یگژیو  رگید  یمالک  رد  و 

ِراّدلا َو  َِکباحْصَِأب ، َکُقَْحلَتَف  ًهَّیِط  نوُکَت  ِهَّباّدلا  َو  ََکل ، ام  اهِـسْفَن َو  یلَع  اُهنَمْأَتَف  ُبیِغَت  َُکبِْجُعت َو  اهاَرت  ِهَءْرَْملا  ِهَداعَّسلا ...: َنِم  ٌثالَث 
(1) .ِِقفارَْملا َهرِیثَک  ًهَعِساو  ُنوُکَت 

و سومان )  ) شدوخ هب  تبسن  ار  وا  یشابن ، شدزن  نوچ  دیآ و  شوخ  ار  وت  ینیبب ، ار  وا  نوچ  هک  يرسمه  تسا : تداعس  زا  زیچ  هس 
.دشاب هتشاد  ناوارف  ثاثا  دشاب و  گرزب  هک  يا  هناخ  دناسرب و  تنارای  هب  ار  وت  هک  يراوهار  بکرم  ینادب و  نمیا  تدوخ  لام 

: تسا هدرک  دای  هعومجم  نیا  رد  زین  هیاسمه  زا  ترضح  رگید ، یثیدح  رد 

(2) .ِء ِینَْهلا  ُبَکْرَْملا  َو  ِِحلاّصلا ، ُّراْجلا  َو  ِنَکْسَْملا ، ُهَعَس  ِِملْسُْملا  ِهَداعَس  ْنِم 

.تسا راوهار  بکرم  هتسیاش و  هیاسمه  هناخ ، یگرزب  ناملسم ، تداعس  زا 

: تسا دیدج  نآ  دروم  ود  هک  هدش  نایب  دروم  راهچ  راوگرزب ، نآ  زا  یمالک  رد  نینچمه 

(3) .ِهِدِالب ِیف  ٌهَشیِعَم  َو  َنوُِحلاص ، ُءاطَلُخ  َو  ٌراْربَأ ، ٌْدلُو  َو  ٌهَِحلاص ، ٌهَجْوَز  ِءْرَْملا : ِهَداْعَس  ْنِم  ٌَعبْرَأ 

.نطو رد  راک  هتسیاشنانیشن و  مه  کین ، نادنزرف  هتسیاش ، رسمه  تسا : درم  تداعس  زا  زیچ  راهچ 

ص 162. ج 2 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 1
ح 252. ص 183 ، ج 1 ، لاصخ ، - 2

ص مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لهألا  یملاعلا  عمجملا  مق ، نساحملا ، کن : ص 102 ؛ تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، يریعـش ، رابخألا  عماج  - 3
ح 55. ص 293 ، ج 3 ، عءادهشلا ، دّیس  هعبطم  مق ، یلائلا ، یلاوع  ح 87 و 88 ؛ ، 625
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(1) .دراد تبثم  راب  هک  هدمآ  راگزاس » رسمه  ُهَِیتاؤُْملا ؛ ُهَجْوَّزلَأ   » ریبعت ٌهَِحلاص ،» ٌهَجْوَز   » ياج هب  يرگید  ثیدح  رد 

اهنآ ربارب  رد  مدرم  هک  دـنک  یم  داـی  یگدـنز  ياـه  تمعن  رگید  ناوـنع  هـب  یتـسرد  نـت  تـغارف و  زا  ترـضح  يدرکیور ، رد  زاـب 
: دننک یم  یساپسان 

(2) .ُهَّحِّصلا ُغارَْفلا َو  ِساّنلا : َنِم  ٌرِیثَک  امِهِیف  ٌنُوتْفَم  ِناتَمِْعن 

.یتمالس تغارف و  دنوش : یم  نوتفم  اهنآ  هب  تبسن  مدرم  رتشیب  هک  تسا  تمعن  ود 

(3) .ِناتَروُفْکَم ِناتَمِْعن  ُغارَْفلا  ُهَّحِّصلَأ َو 

.دنوش یم  یساپسان  هک  دنتمعن  ود  تغارف ، یتمالس و 

تینما هدـش ، نارفک  تمعن  ود  ُهَِیفاْعلا ؛ ُْنمَْألا َو  ِناتَروُفْکَم : ِناتَمِْعن  : » تسا هدـش  هدوزفا  هعومجم  نیا  هب  زین  تینما  رگید ، یتیاور  رد 
(4) «. دنتسه یتمالس  و 

: زا دنترابع  ناسنا  یگدنز  ياه  هتشاد  اه و  تمعن  هک  میبای  یمرد  اه  تیاور  عومجم  زا 

دوجو تمعن  فلا )

دوجو تمعن  فلا )

زین تمعن  نیرت  هدش  شومارف  لاح ، نیا  اب  .درادن  دوجو  یندرب  تذل  چیه  ناکما  نآ  نودـب  هک  تسا  یتمعن  نیرت  ییانبریز  دوجو ،
ام مینک ؟ كرد  میتسناوت  یم  هنوگچ  میا ، هدرک  كرد  نونکا  ار  هچنآ  میتشاد ، یمندوجو  رگا  یتسار ، هب  .تسا 

ص 194. تایرفعجلا ، زا : لقن  هب  ح 1 ، ص 189 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ح 20367. ص 6358 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  کن : ح 7 ؛ ص 35 ، لاصخلا ، - 2

ح 20368. ص 6358 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 3

ح 20369. ص 6358 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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.دروآ دوجو  هب  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  میدوبن و 

لماک وکین و  شنیرفآ  ب )

لماک وکین و  شنیرفآ  ب )

تـشادن ار  مزال  عونت  رـشب ، زاین  بسانت  هب  ناسنا  حراوج  اضعا و  رگا  لاح  .تسا  يرگید  تمعن  ناسنا ، گنهامه  نوزوم و  تقلخ 
یم شیپ  یبسانمان  عضو  هچ  دنتفرگ ، یمن  رارق  دوخ  بسانم  ياج  رد  مادکره  ای  دش  یم  هدید  يدایز  ای  مک  مادک  ره  هزادـنا  رد  ای 

.دراد زاین  رتشیب  لمأت  هب  هک  تسا  يرگید  عوضوم  ناسنا ، شنیرفآ  یگنوگچ  دمآ !؟

يزور قزر و  ج )

يزور قزر و  ج )

قزر و دوخ  تمحر  لضف و  زا  گرزب  دـنوادخ  .دزاـس  هدروآرب  ار  اـهنآ  دـناوت  یمن  دوخ  هک  ییاـهزاین  تسا ؛ زاـین  اپارـس  ناـسنا ،
درک و دهاوخ  هچ  رـشب  یتسار ، هب  دنکن ، نیمأت  ار  رـشب  يزور  دنوادخ  رگا  دـنک ؟ نینچ  هک  وا  زج  تسیک  دـهد و  یم  ار  وا  يزور 

؟ دهد ماجنا  دناوت  یم  هچ 

گرم زا  سپ  يارب  لام  موس  کی  هزاجا  د )

گرم زا  سپ  يارب  لام  موس  کی  هزاجا  د )

، درب یمن  دوخ  اب  يزیچ  لمع  زج  دریم ، یم  هک  یـسک  .تسا  ییاراد  لام و  اـب  رـشب  هطبار  عطق  هظحل  اـیند و  یگدـنز  ناـیاپ  گرم ،
رد دراذگب و  شگرم  زا  سپ  يارب  ار  شلام  موس  کی  هک  تسا  هداد  رشب  هب  ار  هزاجا  نیا  هدیشیدنا و  يریبدت  گرزب  دنوادخ  یلو 
اب دوش و  دنم  هرهب  شا  ییاراد  موس  کی  زا  دناوت  یم  شگرم  زا  سپ  رـشب  ریبدت ، نیا  اب  .دنک  فرـصم  دناد ، یم  حالـص  هک  یهار 

دوخ گرم  زا  سپ  تالکـشم  هار ، نیا  زا  هک  یناسک  اسب  هچ  .دنک  نیمأت  شترخآ  يارب  يا  هریخذ  ریخ ، هار  رد  نآ  ندرک  فرـصم 
؟ دش یم  هچ  تشاد ، یمن  دوجو  ناسنایارب  یناکما  نینچ  رگا  .دنا  هتساک  ای  هدرک  لح  ار 
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گرم زا  سپ  نانمؤم  ياعد  ه )_

گرم زا  سپ  نانمؤم  ياعد  ه )_

هب هک  تسا  گرم  زا  سپ  يارب  يرگید  ناکما  زین  نیا  .تسا  راذـگرثا  هتفر  ایند  زا  صخـش  يارب  نامیا  لـها  ياـعد  گرم ، زا  سپ 
.دنام یم  زاب  تاکرب  تاریخ و  ندیسر  هار  هراومه  نآ ، هلیسو 

اه هابتشا  ندناشوپ  و )

اه هابتشا  ندناشوپ  و )

رـشب رارـسا  رگا  .تسا  نارگید  دنمزاین  رگید  يوس  زا  دوش و  یم  هابتـشا  راچد  شیب  مک و  شا  یگدـنز  لوط  رد  وس  کی  زا  رـشب ،
همه يارب  یعـضو  نینچ  هک  مینک  روصت  رگا  تفای ؟ یم  یگدـنز  ناکما  هنوگچ  دـندش ، یم  نازیرگ  وا  زا  ار  مدرم  دـش و  یم  شاف 

؟ دروخ یم  مقر  هنوگچ  رشب  یگدنز  تشونرس  هاگ  نآ  دیآ ، شیپ 

ابیز راگزاس و  هتسیاش ، رسمه  ز )

ابیز راگزاس و  هتسیاش ، رسمه  ز )

راگزاس و حلاص ، يرسمه  ناسنا  رگا  .دراد  یمهم  شقن  يونعم  يدام و  یگدنز  تیقفوم  رد  تسا و  ناسنا  سنوم  هارمه و  رسمه ،
هک تسا  نشور  هتبلا  .دزاس  یم  دـنم  هرهب  كرتشم  یگدـنز  تذـل  زا  دـهد و  یم  يرای  لماکت  ریـسم  رد  ار  يو  دـشاب ، هتـشاد  اـبیز 

هبور لکشم  نارازه  اب  ار  یگدنز  راگزاسان ، تسیاشان و  رـسمه  .دنراد  يرتشیب  تیمها  موس  یگژیو  هب  تبـسن  مود ، لوا و  یگژیو 
.دشاب ابیز  دنچره  دریگ ، یم  ناسنا  زا  ار  يدنلبرس  دشر و  ناکما  دزاس و  یم  ور 

ردپ هیبش  راکوکین و  حلاص ، دنزرف  ح )

ردپ هیبش  راکوکین و  حلاص ، دنزرف  ح )

تکرب (1) و  بلق یباداش  مشچ و  ینشور  هیام  دنزرف ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگدید  زا 

ص ج 9 ، رکفلاراد ، توریب ، يرابلا ، حـتف  ص 79 ؛ ج 1 ، سودرفلا ، ِْبلَْقلا .» ُهَناـْحیَر  ِْنیَْعلا َو  ُهَُّرق  ُهَّنِإَـف  ْهوُسِمَْتلا  َدـَلَْولا َو  اُوُبلطُأ  - » 1
.رون يد 5/2  یس  ص 84  ج 101 ، راونالاراحب ، ص 224 ؛ قالخألا ، مراکم  280 ؛
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هک دوش  یم  رت  شخب  تذـل  رتدنمـشزرا و  یتـقو  عضو  نیا  هتبلا   (3) .تسا تشهب  يوب  وا  يوـب  تسا و   (2) لد هویم  (1) و  یگدنز
هک یناسک  .تسا  راکوکین  حلاص و  نادنزرف  دوجو  یگدنز ، ياه  تمعن  زا  رگید  یکی  نیاربانب ، .دشاب  حلاص  دنزرف  ناسنا ، دـنزرف 
رت تخس  تسا ، تخس  نتشادن  دنزرف  دنچره  .دنتـسه  مورحم  اه  تمعن  زا  یمهم  شخب  زا  دنراد ، یحلاصان  دنزرف  ای  دنرادن  دنزرف 

هدروخرـس نامیـشپ و  نآ  نتـشاد  زا  ار  ناسنا  زور  ره  دهد و  یم  داب  رب  ار  نیدلاو  يوربآ  هک  تسا  یتسیاشان  دنزرف  نتـشاد  نآ ، زا 
.دزاس یم 

ناوارف لیاسو  اب  عیسو  يا  هناخ  ط )

ناوارف لیاسو  اب  عیسو  يا  هناخ  ط )

هب هناخ  زا  برع ، تایبدا  رد  .دریگ  مارآ  نآ  رد  ات  دراد  زاین  يا  هناخ  هب  رـشب  .تسا  یگدنز  ناکم » ، » ناسنا ياه  يدنمزاین  زا  یکی 
ياه یگژیو  زا  هناخ ، ندوب  تباـث   (4) .تسا هدـش  هتفرگ  شمارآ  نوکـس و  يانعم  هب  نکـس »  » هدام زا  هک  دوش  یم  ریبعت  نکـسم » »

لماوع زا  یپ ، رد  یپ  ندش  اج  هباج  .تسا  يدنماضر  رد  مهم 

ص 359؛ ج 5 ، سودرفلا ، .تسین » نآ  رد  تکرب  دـشابن ، نآ  رد  يدـنزرف  هـک  يا  هناـخ  ِهـِیف ؛ َهَـکَرب  ـال  ِهـِیف ، َناـْیبِص  ـال  ُتـَْیب  - » 1
ص 274. ج 16 ، لامعلازنک ،

ج 4، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ص 10 ؛ ج 2 ، هلبقلاراد ، هدج ، یلعی ، یبا  دنسم  تسا .» لد  هویم  دنزرف ، ِْبلَْقلا ؛ ُهَرَمَث  َُدلَْولَأ  - » 2
ص 369؛ ج 1 ، ریغصلا ، عماج  تسا .» دنزرف  لد ، هویم  دراد و  يا  هویم  یتخرد  ره  َُدلَْولا ؛ ِْبلَْقلا  ُهرَمَث  ٌهرَمَث َو  ٍهرَجَش  ِّلُِکل  . » ص239

ص 457. ج 16 ، لامعلازنک ، ص 204 ؛ ج 1 ، سودرفلا ،
ص ج 2 ، نیظعاوــلا ، هـضور  ص 274 ؛ ج 16 ، لاــمعلازنک ، ص 21 ؛ ج 2، ریغــصلا ، عماـجلا  « ) ِهَّنَْجلا ِحـیر  ْنـِم  ِدـَلَْولا  ُحـیر  - » 3

ص 86) ینادجو ، هبتکم  نارهت ، یعادلا ، هدع  « ) ِهِدابِع َْنَیب  اهَمَسَق )  ) اهُّمَشَی ِهّللا  َنِم  ٌهَناْحیَر  ِِدلاْوِلل  َُدلَْولَا  «؛) 369
هدام ص 211 ، ج 13 ، رداصراد ، توریب ، برعلا ، ناسل  نکـس ؛»  » هدام ص 2136 ، ج 5 ، نییالملل ، ملعلاراد  توریب ، حاحـصلا ، - 4

«. نکس »
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هک میناوخ  یم  ینید  نوتم  رد  .تسا  رگید  يدنـسرخ  داـجیا  مهم  روما  زا  زین  هناـخ  ندوب  گرزب   (1) .دور یم  رامش  هب  يدنـسرخان 
یم هدناوخ  يدنماضر  رد  مهم  لماوع  زا  زین  یفاک  مزال و  ثاثا  زا  يدنم  هرهب  دعب ، هبترم  رد  تسا و  یگدـنز  مزاول  زا  گرزب  هناخ 

.دوش

بوخ هیاسمه  ي )

هراشا

بوخ هیاسمه  ي )

تنوکـس و لحم  هناخ ، رگا  .دـیآ  یم  دوجو  هب  زین  یگیاسمه  هدـیدپ  دـننک ، یم  یگدـنز  رگیدـکی  رانک  رد  اه  ناسنا  هک  اـجنآ  زا 
یم دوجو  هب  یتالکـشم  لئاسم و  یگدـنز  لوط  رد  اسب  هچ  .دراد  یمهم  شقن  شمارآ  نیا  داجیا  رد  بوخ  هیاسمه  تسا ، شمارآ 

بوخ و هیاسمه  نیاربانب ، .دوب  دـهاوخ  مهم  رایـسب  هیاسمه  شقن  ییاـه  تیعقوم  نینچ  رد  تسا و  مزـال  نارگید  یهارمه  هک  دـیآ 
.دنک افیا  یگدنز  یماکداش  نیمأت  رد  اشگ  هار  رثؤم و  یشقن  دناوت  یم  هک  تسا  یگدنز  ياه  تمعن  زا  هتسیاش 

کباچ راوهار و  هلیسو  ای )

کباچ راوهار و  هلیسو  ای )

هلـص تراجت ، يارب  .تسا  نکممان  ییایفارغج ، هطقن  کی  رد  فقوت  نوکـس و  تسا و  هارمه  لاقتنا  لـقن و  تکرح و  اـب  یگدـنز ،
اهنآ اب  یلیلد  هب  هک  ییاه  ناکم  ام و  نایم  هشیمه  .تفر  ییاج  هب  ییاج  زا  دـیاب  اـهراک  رگید  تعیبط و  زا  هدافتـسا  حـیرفت و  محر ،

كدنا ار  هار  یتخـس  جنر و  دـنک و  مک  ار  هلـصاف  نیا  ات  دراد  زاین  يا  هلیـسو  هب  ناسنا  سپ  .دراد  دوجو  هلـصاف » ، » میراد راک  رس و 
، یگدنز ياه  تمعن  زا  یکی  .دبای  یم  انعم  نآ  ترورض  هیلقن و  هلیسو  هک  تساجنیا  دزاس و 

هب يا  هناخ  زا  لاقتنا  یگدنز ، یخلت  زا  ٍراد ؛ یلإ  ٍراد  ْنِم  ُهَلقُّنلا  ِْشیَْعلا  ُِّرم  ْنِم  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
ح 22936. ص 438 ، ج 17 ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لیاسو  ص 531 ؛ ج 6 ، یفاک ، لوصا  « ) .تسا رگید  هناخ 
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.تسا هدامآ  يا  هلیسو  زا  يدنم  هرهب 

هتسیاش یمیمص و  یناتسود  بی )

هتسیاش یمیمص و  یناتسود  بی )

یفطاع زاین  کی  نیا ، .دنک  رارقرب  هطبار  نانآ  اب  دشاب و  نارگید  اب  دراد  تسود  ناسنا  .تسا  هدنهدرازآ  خلت و  ناسنا ، يارب  ییاهنت 
یمن رپ  ار  نآ  تساـیر ، ترهـش و  تورث ، یتـح  زیچ  چـیه  هک  يروآدرد  ساـسحا  .دـنک  یم  دوـبمک  ساـسحا  اـهنت ، ناـسنا  .تسا 
نیمأت يارب  هکلب  یگدـنز ، يدام  ياهزاین  ندروآرب  يارب  اهنت  هن  ام  .تسا  رـشب  یـساسا  ياهزاین  زا  یکی  نارگید ، اـب  سنا   (1) .دنک

يدـنماضر و رد  مهم  لـماوع  زا  یکی  تیمیمـص ، سنا و  نیارباـنب ، .میراد  زاـین  نارگید  اـب  نتفرگ  سنا  هـب  ناـم  یفطاـع  ياـهزاین 
.تسا یماکداش 

نطو رد  راک  جی )

نطو رد  راک  جی )

، یگدـنز تاناکما  زا  يدـنم  هرهب  رگا  .دراد  يدـنماضر  رد  یمهم  شقن  تسا و  یگدـنز  جراخم  نیمأت  دـمآرد و  بسک  هار  راک ،
.تشاد دهاوخ  ار  دوخ  هژیو  هاگیاج  تساهنآ و  هدننک  نیمأت  لغش ، راک و  تسا ، يدنماضر  مهم  لماوع  زا  یکی 

تغارف دی )

تغارف دی )

لد نـینچمه  ریگ و  سفن  هتـسویپ و  شـالت  .تـسا  مارآ  یحور  هدوـسآ و  ینت  نتــشاد  یماـکداش ، رد  رثؤـم  لـماوع  زا  رگید  یکی 
نآ رد  هکیتغارف  زا  يدنم  هرهب  ور ، نیازا  .درب  یم  نایم  زا  ار  یماکداش  طاشن و  دوش و  یم  یگتسخ  ببس  موادم ، ياه  یلوغشم 

هک تسا  دـقتعم  يو  .ییاـهنت » درد   » ناونع اـب  دراد  یثـحب  یناـسنا ، طـباور  یـسانش  ناور  ماـن  هب  دوخ  باـتک  رد  نوتلرب  تربار  - 1
ناور زا  یکی  لوق  زا  يو  .دنمورحم  نآ  زا  یلو  دنشاب ، هتشاد  یمیمص  يا  هطبار  نارگید  اب  دننک  یم  وزرآ  دارفا ، زا  يرایسب  هزورما 

، ندوب اهنت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو  .تساوزنا  ییاهنت و  مدرم ، لکشم  نیرت  قیمع  ام ، هعماج  رد  هک  دنک  یم  لقن  اکیرما  ناکـشزپ 
یب یعون  هک  ییاهنت » ، » مود دشاب و  یـشخب  ترـسم  هدـنزاس و  لماک ، ییاهنت  دـناوت  یم  هک  يریگ » هشوگ  ، » تسخن تسا : عون  ود 

، یناسنا طباور  یـسانش  ناور  .دـهد  يور  زین  تیعمج  نایم  رد  تسا  نکمم  یتح  ییاهنت ، نیا  تسا و  چوپ  هدرم و  روآدرد ، یـسک 
ص 25.
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.تسا یگدنز  ياه  تمعن  زا  دشاب ، هدوسآ  ینهذ  يریگرد  شالت و  زا  ناسنا  ناج  مسج و 

تینما هی )

تینما هی )

؛(2) درب دهاوخن  يا  هرهب  یگدـنز  زا  ناسنا  تینما ، نودـب   (1) .تسا یگدـنز  زا  ندرب  تذـل  یماکداش و  يارب  مزـال  رتسب  تینما ،» »
ِْنمَْألا َو َعَم  ّالِإ  ِنَطَْولا  ِیف  َْریَخ ...  ال  : » دیامرف یم  ادـخ  ربمایپ  ور ، نیازا   (3) .دور یم  نایم  زا  سرت  یخلت  هلیسو  هب  نآ  ینیریـش  اریز 

(4) «. يداش تینما و  اب  رگم  تسین ، نطو  رد  يریخ ...  چیه  روُرُّسلا ؛

یتمالس وی )

یتمالس وی )

یم خلت  ناسنا  يارب  ار  یگدنز  رامیب ، نت  .دشاب  دـنم  هرهب  زین  تمالـس  تمعن  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  كرد  یماگنه  یگدـنز  تذـل 
همه .تسا  رترب  یتذل  ره  زا  تمالـس  تذل  .دنرب  یمن  تذل  دوخ  یگدنز  زا  زین  دارفا  نیرتدـنمتورث  دـشابن ، تمالـس  نت  رگا  .دـنک 

، كاشوپ نیرت  کیـش  اذغ ، نیرتهب  ماقم ، نیرتالاب  زا  ندوب  دنم  هرهب  اهنت  .دشاب  ملاس  ناسنا ، هک  دنوش  یم  كرد  یماگنه  اه  تذل 
دهد یم  خر  یماگنه  نیا  دوش و  ساسحا  دیاب  تذل  .تسین  روآ  تذـل  هداوناخ  نیرتهب  نیـشام و  نیرتدـیدج  هناخ ، نیرت  هوکـشاب 

زا رامیبنت  .دشاب  ملاس  ناسنا ، نت  هک 

ج راونألاراحب ، ص 50 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  « ) .دراد تینما  هب  زاین  يداش ، ره  ٍنمأ ؛ یلا  ُجاتحَی  ٍرورُـس  ُّلُک   : » مالـسلا هیلع  یلع  ماما  - 1
ح 10253؛ مکحلاررغ ، «. ) تسا تینما  رد  یگدـنز  هاـفر  نمـألا ؛ ِیف  ِشیعلا  ُهَیِهاـفِر  : » دـیامرف یم  يرگید  مـالک  رد  و  ص 7 . ، 78

ص 271. ثیدحلاراد ، مق ، ظعاوملا ، مکحلا و  نویع 
نویع ح 10259 ؛ ملکلاررد ، مکحلاررغ و  .درادن » یگدنز  دسرت ، یم  هک  یـسک  هل ؛ شیع  فئاخلا ال   : » مالـسلا هیلع  یلع  ماما  - 2

ص 30. ظعاوملا ، مکحلا و 
« .درب یم  نیب  زا  ار  تینما  ینیریـش  اورپ ، سرت و  یخلت  رذـحلا ؛ فوخلا و  هرارم  اهدـکنت  نمألا  هوالح   : » مالـسلا هیلع  یلع  ماـما  - 3

ص 232. ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  ح 10257 ؛ ملکلاررد ، مکحلاررغ و 
ص 243. یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، صاصتخالا ، ص 370 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 4
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.تساه تمعن  نیرتاراوگ  نیرترب و  تمالس ، نیاربانب ، .تسا  ناوتان  ییابیز ، تذل و  كرد 

يدنماضر ياه  تراهم  . 4

هراشا

يدنماضر ياه  تراهم  . 4

نیازا .میشاب  هاگآ  اه  هتـشاد  زا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ینامز  يدنماضر  .درادن  یپ  رد  ار  يدنماضر  ناوارف ، ياه  تمعن  نتـشاد  اهنت 
: زا دنترابع  يدنماضر  ياه  تراهم  .تسا  تراهم  دنمزاین  هک  تسا  یمهم  روما  زا  تمعن » كرد  ، » ور

اه هتشاد  اه و  تمعن  زا  هدافتسا  فلا )

اه هتشاد  اه و  تمعن  زا  هدافتسا  فلا )

هک دوش  یم  ببـس  تمعن  زا  هدافتـسا  یلو  دوش ، یم  یتیاضران  ساسحا  بجوم  اهنآ ، زا  ندربن  تذـل  ای  اه  تمعن  هب  نتـشادن  هجوت 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياه  شرافـس  زا  یکی  .دوش  دـنم  هرهب  نآ  دوس  زا  ناسنا  مه  دـیآ و  مشچ  هب  رتشیب  دوجوم  تمعن  مه 

: دوش هدید  امش  رد  تمعن  رثا  هک  هنوگ  نآ  دینک ، هدافتسا  اه  تمعن  زا  هک  دوب  نیا  زین  هلآ 

(1) .ِهِْدبَع یلَع  ِِهتَمِْعن  ََرثَأ  يرَی  ْنَأ  ُّبُِحی    َ هّللا َّنِإ 

.دنیبب شا  هدنب  یگدنز ]  ] رد ار  شتمعن  رثا  هک  دراد  تسود  دنوادخ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  تمیق  نازرا  تسپ و  یـسابل  اب  يزور  هک  دنک  یم  لقن  شردـپ  زا  صوحالوبا  مان  هب  یـصخش 
هب دنوادخ  : » مداد خساپ  يراد »؟ یلام  هچ  : » دومرف ترضح  يرآ .» : » متفگ يراد »؟ یتورث  لام و  ایآ  : » دومرف ترضح  .مدیـسر  هلآ 

«. تسا هداد  هدرب  دنفسوگ و  واگ و  رتش و  نم 

: دومرف وا  هب  نخس  نیا  ندینش  اب  ترضح 

ح 20424. ص 6368 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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(1) .ِِهتَمارَک َْکیَلَع َو    ِ هّللا ِهَمِْعن  َُرثَأ  َُرْیلَف  ًالام    ُ هّللا َكاتآ  اذِإَف 

.دوش هدید  وت  رد  تسا ، هتشاد  ینازرا  وت  هب  هک  یتمارک  تمعن و  هناشن  دیاب  تسا ، هداد  تورث  وت  هب  دنوادخ  رگا  سپ 

زا دـنراد و  هگن  دوخ  دزن  يرتشیب  تدـم  ار  لام  اـت  دـنروآ  یم  يور  لـخب  هب  یخرب  .تسا  لـخب » ، » ثحب نیا  رد  رگید  مهم  هلئـسم 
زیچ دتفا ، یم  قافتا  هچنآ  یلو  دنربب ، یگدـنز  زا  يرتشیب  تذـل  هلیـسو ، نیدـب  دنـشوک  یم  نانآ  .دـننک  يریگولج  نآ  ندـش  فلت 

لخب يدنمتورث  فده  اب  لیخب ، .دزاس  یم  رادیاپ  دوخ  دزن  ار  یناور  راشف  مغ و  جـنر و  تقیقح ، رد  لیخب ، صخـش  .تسا  يرگید 
يدـنماضر راظتنا  درب و  تذـل  یگدـنز  زا  ناوت  یم  ایآ  تیعـضو ، نیا  اب   (2) .دباتـش یم  رقف  يوـس  هب  تـقیقح ، رد  یلو  دزرو ، یم 

ِساّنلا ُّلَقَأ  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ببـس ، نیمه  هب  .دـهد  یم  شیازفا  ار  یناور  راشف  لخب ، .زگره  تشاد ؟
(3) «. دراد شیاسآ  یسک  ره  زا  رتمک  لیخب ، ُلیِخَْبلا ؛ ًهَحار 

اهنآ ندرمشرب  اه و  هتشاد  زا  نتفگ  نخس  ب )

اهنآ ندرمشرب  اه و  هتشاد  زا  نتفگ  نخس  ب )

ح 20425. ص 6368 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 1
: دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینچمه  ح 6561 . ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ِْرقَْفلا .» ُلِّجَعَتُم  ُلیِخَْبلَأ   : » مالـسلا هیلع  یلع  ماـما  - 2

ِهَرِخآلا ِیف  ُبَساُحی  ِءارَقُفلا و  َشیَع  اْینُّدلا  ِیف  ُشیِعَیَف  َبَلَط ، ُهاّیِإ  يذَّلا  َینِغلا  ُُهتوُفَی  بَرَه و  ُهنِم  يِذَّلا  َْرقَفلا  ُلِجعَتسَی  ِلیخَبِلل  ُتبِجَع  »
هک ار  یتورث  يرگناوت و  دباتـش و  یم  تسا  نازیرگ  نآ  زا  هک  يا  يرادان  رقف و  يوس  هب  هک  لیخب  زا  متفگـش  رد  ِءاینغألا ؛ َباـسِح 
یم یـسرباسح  نارگناوت  نوچمه  ترخآ ، رد  درب و  یم  رـس  هب  ناتـسد  یهت  دـننام  ایند  رد  وا  .دـهد  یم  تسد  زا  تسا ، نآ  یپ  رد 

هاکشم ص 100 ؛ هیمالسالا ، ثوعبلا  عمجم  دهـشم ، همئألا ، صئاصخ  تمکح 126 ؛ یملعالا ، هسـسؤم  توریب ، هغالبلا ، جهن  .دوش »
ح 8373 و ح 6534. ملکلاررد ، مکحلاررغ و  کن : ص 199 ؛ ج 72 ، راونألاراحب ، ص 407 ؛ ثیدحلاراد ، مق ، راونألا ،

ح 5840. ص 394 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 3
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اه و هتـشاد  ندش  هتـسجرب  ببـس  زین  راک  نیا  .تسا  يدـنماضر  لماوع  زا  رگید  یکی  اهنآ ، زا  نتفگ  نخـس  اه و  تمعن  ندرمـشرب 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  .دوش  یم  مهارف  يدـنماضر  هنیمز  ، هار نیا  زا  دوش و  یم  اـه  تمعن 

(11 یحض : «. ) يوگب نخس  تراگدرورپ  تمعن  زا  اما  و  ْثِّدَحَف ؛ َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمَأ  َو  : » دیامرف یمهلآ 

اه تیعقاو  اب  اهراظتنا  نتخاس  گنهامه  ج )

اه تیعقاو  اب  اهراظتنا  نتخاس  گنهامه  ج )

مک تسد  ای  دـناد  یم  اه  هتـساوخ  نیا  ندـش  هدروآرب  لحم  ار  ایند  ور ، نیازا  تسا و  ییوج  ماک  شیاسآ و  یتحار ، یپ  رد  ناـسنا 
تیعقاو اهراظتنا و  نایم  هک  تساجنیا  .تسین  ییاسآ  نت  یتحار و  لحم  ایند  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دشاب ، نینچ  هک  دهاوخ  یم 

راظتنا هتـساوخ و  ار  هچنآ  ناسنا  نوچ  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  ار  یماکان  ساسحا  یگنهامهان  نیا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  یگنهامهان  اـه 
ام قیقحت ، هب  ٍدَبَک ؛ یف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : » دـیامرف یم  ایند  رد  ناسنا  یگدـنز  تیعقاو  هرابرد  میرک  نآرق  .دـبای  یمن  تسا ، هتـشاد 

(4 دلب : «. ) میدیرفآ یتخس  رد  ار  ناسنا 

ادخ لوسر  .دوش  یم  باذع  جنر و  هیام  درادن ، دوجو  هچنآ  نتساوخ  هک  تسا  یهیدب  هدشن و  هدیرفآ  ایند  يارب  یتحار  تفگ  دیاب 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) .اهَنوُدِجَی الَف  اْینُّدلا  ِیف  اهَنُوُبلْطَی  ُساّنلا  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  َهَحاّرلا  ُْتعَضَو  ُلوُقَی ... :  َّلَجَوَّزَع    َ هّللا َّنِإ 

ار نآ  ور ، نیازا  دـنیوج و  یم  ایند  رد  ار  نآ  مدرم  مداد و  رارق  تشهب  رد  ار  شیاـسآ  نم  دـیامرف ... : یم  لـجوزع  دـنوادخ  اـنامه 
.دنبای یمن 

ببس یماکان ، ساسحا  دماجنا و  یم  یماکان  هب  درادن ، دوجو  هچنآ  نتفای 

ح 11. ص 61 ، ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  - 1
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یم دنک و  یم  هراشا  يرگیدـهبنج  هب  دنمـشزرا  یمالک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـش  دـهاوخ  یتیاضران  یگدرـسفا و 
: دیامرف

.ْقَزُْری َْمل  ُهَسْفَن َو  َبَْعتَأ  ُْقلْخَی ، َْمل  ام  َبَلَط  ْنَم 

.دش دهاوخن  وا  بیصن  يزیچ  دزادنا و  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  تسا ، هدشن  هدیرفآ  هک  دهاوخب  ار  يزیچ  سکره 

نآ یپ  رد  مدرم  یلو  هدـشن ، قـلخ  يزیچ  هچ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  یلو  درادـن ، زاـین  یحیـضوت  چـیه  هب  تـسا و  لـصا  کـی  نـیا 
؟ دنتسه

(1) .اْینُّدلا ِیف  ُهَحاّرلا  َلاق : ُْقلْخَی ؟ َْمل  يِذَّلا  اَم  َو  هّللا ِ!  َلوُسَر  ای  َلِیق :

.ایند رد  یتحار  دومرف : تسیچ ؟ هدشن  هدیرفآ  هچنآ  ادخ ! لوسر  يا  دش : هتفگ 

درادـن و دوجو  ایند  رد  يزیچ  نینچ  هکنآ  لاح  .دراد  یـشوخ  یتحار و  راظتنا  ایند  زا  سپ ، .تسا  شیاـسآ  یتحار و  بلاـط  ناـسنا 
رد دـهاوخ ، یم  ار  يوـیند  یگدـنز  هعـسوت  لاـم و  ییاراد و  هک  یـسک  .دـنک  یم  مهارف  ار  یتیاـضران  یتحاراـن و  هتـساوخ ، نیمه 

ار نآ  زا  یکدنا  سک  چیه  .تسا  هدـشن  قلخ  ایند  لها  يارب  ایند و  رد  یتحار  هکنآ  لاح  دـهاوخ ، یم  یتحار  يارب  ار  نیا  تقیقح ،
رد سپ  .دوش  یم  دـنمزاین  رتشیب  دروآ ، تسد  هب  رتشیب  ایند  زا  هک  یـسک  دـشاب و  صیرح  نآ  ربارب  ود  هکنآ  رگم  درواـین ، تسد  هب 

ندوزفا يروآدرگ و  رد  وا  شیاسآ  هک  دـنک  یم  هسوسو  نینچ  ار  رـشب  ناطیـش ، لاح ، نیا  اب  .تسین  شیاسآ  یتحار و  اـیند  تورث 
.تسوا نایز  هب  دنوادخ  باسح  ترخآ  رد  دناشک و  یم  ایند  رد  رتشیب  يریذپ  جنر  يوس  هب  ار  وا  هنوگ  نیا  سپ  .تسا  لام 

ندیسرنرطاخ هب  دنک و  یم  یگدنز  تحار  تسین ، یتحار  ياج  ایند  دنادب  ناسنا  رگا 

ح 1464. ص 517 ، رابخالا ، عماج  - 1
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.دوب دهاوخن  یضاران  نالان و  شیاه ، هتساوخ 

یلوزن هسیاقم  د )

یلوزن هسیاقم  د )

زا تیاضر  یماکداش و  ای  هک  تسا  نارگید  اب  دوخ  هسیاـقم  یگدـنز ، ياـه  هتـشاد  تخانـش  رد  راذـگرثا  مهم و  ياـه  هار  زا  یکی 
.ار یتیاضران  يدنسرخان و  ای  دراد  هارمه  هب  ار  یگدنز 

یگدنز زا  تیاضر  حطـس  مینک ، هسیاقم  دنرادروخرب  يرتالاب  یگدنز  حطـس  زا  هک  يدارفا  اب  ار  دوخ  عضو  يدام  یگدـنز  رد  رگا 
یم شیازفا  یگدنز  زا  يدنـسرخ  حطـس  مینک ، هسیاقم  دوخ  زا  رت  نییاپ  دارفا  اب  ار  دوخ  یگدـنز  عضو  رگا  یلو ، دـبای  یم  شهاک 

نارگید اب  دوخ  هسیاقم  یناور  درکراک  یگنوگچ  تخادرپ ، نآ  هب  دیاب  هک  یمهم  هلئـسم  .دوش  یم  هدیمان  هدنیازفا » هسیاقم   » دبای و
ناهفرم اب  هسیاقم  هایـس  هیاس  ریز  هک  ار  یگدنز  هدننکراودیما  تبثم و  طاقن  هکلب  تسین ، از  مهوت  دوخ  زا  رت  نییاپ  اب  هسیاقم  .تسا 

یم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  .دوش  یم  يدـنماضر  بجوم  دـنک و  یم  ادـیوه  تسا ، هدـش  ناـهنپ  اـه  هدـید  زا 
: دیامرف

(1)  .ِ هّللا َهَمِْعن  اوُرَدَْزتال  ْنَأ  ُرَدْجَأ  َوُهَف  ْمُکَقْوَف ، َوُه  نِم  یلِإ  اوُرُْظنَتال  ْمُْکنِم و  َلَفسَأ  ْنَم  یلِإ  اوُرُظنُا 

ار ادخ  ياه  تمعن  هکنآ  يارب  راک  نیا  نوچ  دینکن ؛ هاگن  تسامش ، زا  رتالاب  هچنآ  هب  دیرگنب و  تسامـش ، زا  رت  نییاپ  هک  یـسک  هب 
.تسا رتهب  دیرمشن ، زیچان 

: دیامرف یم  رگید  یمالک  رد  و 

ص 454. ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  ص 213 ؛ ج 8 ، ثیدحلاراد ، هرهاق ، ملسم ، حیحص  - 1
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(1) .ُهَقْوَف َوُه  ْنَم  یلِإ  ْرُْظنَی  ُهَتَْحت َو ال  َوُه  ْنَم  یلِإ  ْرُْظنَْیلَف  ِْهیَلَع ،   ِ هّللا ِهَمِْعن  َرْدَق  َمَْلعَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  َّبَحَأ  اذإ 

هک یسک  هب  تسوا و  زا  رت  نییاپ  هک  دنک  هاگن  یسک  هب  دیاب  دنادب ، ار  دوخ  رب  ادخ  ياه  تمعن  ردق  تساوخ  امش  زا  یـسک  هاگره 
.دنکن هاگن  تسوا ، زا  رتالاب 

یم دوخ  ياه  هتشاد  ندید  عنام  نارگید ، يرترب  .تسا  اه » تمعن  ندرمش  زیچان   » هفرم دارفا  اب  دوخ  یگدنز  هسیاقم  یناور  درکراک 
ناگراتـس هام و  .تسین  اهنآ  ندوبن  يانعم  هب  نیا  دوش و  یم  ناگراتـس  هام و  ندش  هدـید  عنام  زور ، رد  هک  دیـشروخ  دـننامه  .دوش 

(2) .دوش یم  اهنآ  فیعض  رون  ندش  هدید  عنام  دیشروخ ، هدننک  هریخ  رون  یلو  دنراد  دوجو 

رد .داد  یم  تیمها  رایـسب  عوضوم  نیا  هب  ترـضح  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  هریـس و  هعلاطم 
هدش هتخادرپ  يدنماضر  شیازفا  ای  شهاک  رد  نآ  شقن  یلوزن و  يدوعـص و  هسیاقم  هبنج  ود  ره  هب  ناشیا  رابرهگ  تاملک  زا  یکی 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا 

َوُه ْنَم  یلِإ  ِِهْنیِد  ِیف  َرَظَن  ْنَم  ًاِرباص : ًارِکاش َو ال    ُ هّللا ُْهُبتْکَی  َْمل  ِهِیف ، انوُکَی  َْمل  ْنَم  َو  ًاِرباـص ، ًارِکاـش    ُ هّللا ُهَبَتَک  ِهِیف ، اـتَناک  ْنَم  َناتَلْـصَخ 
ْنَم یلِإ  ُهاْینُدِیف  َرَظَن  ِِهب َو  يدَْتقاَف  ُهَقْوَف 

ص 43. نآرقلا ، هبتکم  هرهاق ، هّللادبع ، رکشلا  ایندلا ، یبا  نبا  ص 51 ؛ هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، كرابم ، نبا  دنسم  - 1
یلِإ ُهَفْرَط  َّدَم  ْنَمَف  اینُّدلا ، ِءاْنبَأ  يِْدیَأ  ِیف  ام  یلاِء  ْمُکَفارْطَأ  اوُّدُـمَت  ْنَأ  ْمُکاّیإ  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  - 2

نادـنزرف تسد  رد  هچنآ  هب  هکنیا  زا  دـیزیهرپب  ِهِّلل ؛ ُهُرْکُـش  ُّلـِقَیَف  ُهَدـْنِع    ِ هّللا َهَمِْعن  َرَغْـصَتْسا  ُهَْظیَغ َو  ِفْـشَی  ْمـَل  ُهـُنْزُح َو  َلاـط  َکـِلذ 
ار یهلا  تمعن  دریگ و  یمن  مارآ  وا  مشخ  دوش و  یم  ینالوط  وا  نزح  دزودـب ، مشچ  نآ  هب  سک  ره  هک  دـیزودب ، مشچ  تساـیند ،

ص 368. ج 75 ، راونالاراحب ، .دبای » یم  شهاک  وا  يرازگ  ساپس  هجیتن ، رد  درمش و  یم  کچوک  تسوا ، دزن  هک 
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َوُه ْنَم  یلِءا  ُهاْینُد  ِیف  رَظَن  ُهَنوُد َو  َوُه  ْنَم  یلِإ  ِِهنیِد  ِیف  َرَظَن  ْنَم  .ًاِرباص َو  ًارِکاش    ُ هّللا ُهَبَتَک  ِْهیَلَع  ِِهب  ُهَلَّضَف  اـم  یلَع    َ هّللا َدِـمَحَف  ُهَنوُد  َوُه 
(1) .ًاِرباص ًارِکاش َو ال    ُ هّللا ُْهُبتْکَی  َْمل  ُْهنِم  ُهَتاف  ام  یلَع  َفِسَأَف  ُهَقْوَف 

وا دنوادخ  دشابن ، هک  سک  ره  رد  دسیون و  یم  رابدرب  رازگرکش و  ناونع  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، سک  ره  رد  هک  تسا  یگژیو  ود 
نییاپ هب  شیایند  رد  دنک و  هاگن  دوخ  تسدالاب  هب  شنید  رد  هک  یـسک  رابدرب : ناونع  هب  هن  دـسیون و  یم  رازگرکـش  ناونع  هب  هن  ار 

یم راـبدرب  رازگرکـش و  ناونع  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، شیاتـس  تسا  هداد  وا  هب  هک  یتـمعن  رطاـخ  هب  ار  ادـخ  درگنب و  دوخ  تسد 
.دسیون

، دروخب فسأت  درادـن  هچنآ  رطاخ  هب  درگنب و  دوخ  تسدالاب  هب  شیایند  رد  دـنک و  هاگن  دوخ  تسد  نییاـپ  هب  شنید  رد  هک  یـسک 
.رابدرب ناونع  هب  هن  دسیون و  یم  رازگرکش  ناونع  هب  هن  ار  وا  دنوادخ 

، يدوعـص هسیاقم  هجیتن  تسا و  هدـش  هتـسناد  يرازگرکـش  يرگ و  شیاتـس  يدام ، روما  رد  یلوزن  هسیاـقم  هجیتن  ثیدـح ، نیا  رد 
: میناوخ یم  نینچ  ترضح  نآ  هریس  هرابرد  .یساپسان  سوسفا و 

(2) .اْینُّدلا َنِم  ُنَسْحَتُْسی  ام  یلِإ  ُرُْظنَی  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلُوسَر  َناک  َو 

.درک یمن  هاگن  دوش ، یم  هدرمش  ابیز  ایند  زا  هچنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

يدوعـص هسیاقم  زا  ار  وا  دـنک ، تیبرت  ار  رذوبا  دـننامه  یـسک  دـهاوخ  یم  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هتـشذگ ، نیا  زا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  رذوبا  .دنک  یم  قیوشت  یلوزن  هسیاقم  هب  دراد و  یمزاب 

ح 2630. ص 74 ، ج 4 ، يذمرتلا ، ننس  - 1
، . یبنلا ننس  - 2
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(1)  . ...ِیقْوَف َوُه  ْنَم  یلِإ  َرُْظنَأ  َو ال  ِینُود ، َوُه  ْنَم  یلِإ  َرُْظنَأ  ْنَأ  ٍعبَِسب : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلُوسَر  ِیناصْوَأ 

نم زا  رتالاب  هک  یـسک  هب  مرگنن  تسا و  نم  زا  رت  نییاپ  هک  یـسک  هب  منک  هاـگن  هکنیا  درک : شرافـس  زیچ  تفه  هب  ارم  ادـخ  ربماـیپ 
 . ...تسا

زا هدافتـسا  هلباقم ، شور  نیرتهب  دروآ ، یم  يور  يدوعـص  هسیاقم  هب  هاگان  هب  ناسنا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رظن  زا 
: دیامرف یم  راوگرزب  نیا  .تسا  یلوزن  هسیاقم 

(2) .ُْهنِم ُلَفْسَأ  َوُه  ام  یلِإ  ْرُْظنَْیلَف  ِْقلَْخلا ، ِلاْملا َو  ِیف  ِْهیَلَع  َلُِّضف  ْنَم  یلِإ  ْمُکُدَحَأ  َرَظَن  اذِإ 

.دنک هاگن  تسوا ، زا  رت  نییاپ  هچنآ  هب  تسا ، رترب  وا  زا  لامج  لام و  رد  هک  درک  هاگن  یسک  هب  امش  زا  یکی  هاگره 

هک تسا  نکمم  یهاگ  .تسین  تورث  لاـم و  رد  ندرک ، هسیاـقم  هشیمه  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ثیدـح  نیا  رد  هک  یبلاـج  هتکن 
یلام دعب  رد  دناوت  یم  مه  يدوعص ، هسیاقم  نیاربانب ،  (3) .دنزب هسیاقم  هب  تسد  ییابیز ، لامج و  رد  ناسنا 

ص 11. ج 1 ، نساحملا ، ص 345 ؛ ج 2 ، لاصخلا ، - 1
ص233. تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، نیدلا ، مالعا  کن : ص 187 ؛ ج 7 ، ریثک ، نبا  راد  قشمد ، يراخبلا ، حیحص  - 2

، دـنرتابیز هک  یناسک  اب  دوخ  ندرک  هسیاقم  .دوش  یم  هدـهاشم  رتشیب  نارتخد  ناـیم  رد  هژیو  هب  ناـناوج و  ناـیم  رد  هلئـسم ، نیا  - 3
ناوت یم  یلوزن  هسیاقم  زا  هدافتسا  اب  يدراوم  نینچ  رد  .تسا  يدوعـص  هسیاقم  کی  زین  نیا  .دوش  یم  يروجنر  ینیگمغ و  بجوم 

یگداوناخ یگدـنز  کی  رد  لامج ، رد  يدوعـص  هسیاـقم  تسا  نکمم  نینچمه  .تخاـس  رود  دوخ  زا  ار  دـنیاشوخان  ساـسحا  نیا 
ندید رثا  رب  دناوت  یم  هک   ) هسیاقم نیا  .دـنک  هسیاقم  نز  هچ  دـشاب  درم  هچ  يرتابیز  رـسمه  اب  ار  دوخ  رـسمه  یـسک  دریگ و  لکش 
ناشن اه  شهوژپ  .دزاس  یم  نوگرگد  ار  وا  كاردا  دـهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  يرواد  دریگ ،) لکـش  وا  ریوصت  اـی  درف  دوخ 

تیباّذـج و اب  رظن  دروم  درف  دـشاب ، هدـید  ار  يرتابیز  رت و  باذـج  دارفا  اـی  درف  یـسک ، یباـیزرا  يرواد و  زا  شیپ  یـسک  رگا  هداد 
اب یعامتجا  یـسانش  ناور  کـن : .تسا  هداد  ماـجنا  .م  لاـس 1993 رد  کـیرنک  ار  شهوژپ  نیا   ) .دوش یم  یباـیزرا  يرتمک  ییاـبیز 

شهوژپ نـینچمه  ص 253 . تمـس ،)  ) اه هاگـشناد  یناـسنا  مولع  بتک  نیودـت  هعلاـطم و  ناـمزاس  نارهت ، مالـسا ، عباـنم  هب  شرگن 
يرتمک تیباذج  اب  ار  دوخ  هقالع  دروم  نارسمه  دننیب ، یم  ار  ابیز  رایسب  نانز  ياه  سکع  نادرم ، هک  یماگنه  هدرک  تباث  يرگید 

لآ هسسؤم  مق ، نیدلا ، مالعا  کن : .دنا  هداد  ماجنا  .م  لاس 1980 رد  وا  ناراکمه  کیرنک و  زین  ار  شهوژپ  نیا   ) .دننک یم  یبایزرا 
ص233. تیبلا ،
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ماما .درک  هدافتـسا  یلوزن  هسیاقم  زا  ناوت  یم  نآ  یفنم  راثآ  زا  نتـساک  يارب  تروص ، ره  رد  .ییابیز  لامج و  دـعب  رد  مه  دـشاب و 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب 

امَّنِإَف ِِهلآ  ِْهیَلَع َو    ُ هّللا یَّلَـص    ِ هّللا ِلوُسَر  َْشیَع  ْرُکْذاَف  یَـش ٌء  َِکلذ  ْنِم  َکَلَخَد  ْنِإَف...َکَقْوَف  َوُه  ْنَم  یلِإ  َكَرََـصب  َحِـمُْطت  ْنَأ  َكاـّیِإ 
(1) .ُهَدَجَو اذِإ  َفَعَّسلا  ُهُدُوقَو  َرْمَّتلا َو  ُهاْولَح  َریِعَّشلا َو  ُُهتُوق  َناک 

دای هب  دـش ، دراو  وت  رب  يزیچ  تسدالاب ) هب  هاـگن   ) راـک نیا  زا  رگا  سپ  ...تسوت .  زا  رترب  هک  یـسک  هب  ینک  هاـگن  هکنیا  زا  زیهرپب 
، دوب لخن  کشخ  ياه  هخاش  شمزیه  امرخ و  شا  ینیریـش  وج و  زا  شیاذـغ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  یگدـنز  روآ 

.دش یم  تفای  هاگره 

، دـیآ یم  دوجو  هب  يدوعـص  هسیاـقم  تلع  هب  هک  يدـنیاشوخان  تاـساسحا  اـب  هلباـقم  هار  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  مـالک ، نیا  رد 
لاح نامز  ياه  یگدـنز  زا  تسد ، نییاپ  ياه  یگدـنز  تسین  مزال  هشیمه  هک  تساجنیا  بلاـج  تسا و  یلوزن  هسیاـقم  زا  هدافتـسا 
هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  یگدنز  هب  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دننامه  درک ، هدافتـسا  زین  یخیرات  ياه  یگدـنز  زا  ناوت  یم  هکلب  دـشاب ،

.تساهدرک هراشا  هلآ  هیلع و 

یگدنز یسررب  .تسا  یتخب  نوگن  هناشن  ناسنا و  هبادخ  ندرک  تشپ  ببس  هب  یگدنز  عضو  ندوب  دب  دنک  یم  روصت  ناسنا  یهاگ 
ادخ ربمایپ  نوچمه  يدارفا 

ص130. راونألا ، هاکشم  ص 137 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:47

ياه یگدـنز  دـنا ، هدوب  اه  ناسنا  نیرترب  هک  مه  یناسک  دـنیب  یم  ناسنا  نوچ  دـیادز ؛ یم  ار  لطاب  روصت  نیا  نید ، يایلوا  رگید  و 
.دوش یم  رود  وا  زا  تسردان ، روصت  نآ  دنیاشوخان و  ساسحا  نآ  دریگ و  یم  مارآ  هنوگ  نیا  .دنا  هتشاد  یتخس  هکلب  یلومعم و 

يدوعص هسیاقم  شهاک  يارب  ییاه  شور 

هراشا

يدوعص هسیاقم  شهاک  يارب  ییاه  شور 

اه لصف  ریز 

نتخودن مشچ  کی _ 

ترشاعم لرتنک  ود _ 

قلطم ناسر  يزور  دنوادخ ؛ هس _ 

يزور ریدقت  ندرک  رواب  راهچ _ 

يزور ندوب  یجیردت  جنپ _ 

صرح زا  يرود  شش _ 

تیاضر دیلک  تعانق ، تفه _ 

نتخودن مشچ  کی _ 

نتخودن مشچ  کی _ 

نیا رگا  .تسا  نتخود » مشچ  ، » هسیاقم هدـهاشم و  نایم  هدوقفم  هقلح  .دـماجنا  یمن  هسیاقم  هب  هشیمه  رترب ، ياه  یگدـنز  هدـهاشم 
مرکا ربمایپ  هب  باطخ  گرزب  دـنوادخ  ببـس ، نیمه  هب  .تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  هسیاـقم  دوش ، لیدـبت  نتخود  مشچ  هب  هدـهاشم ،

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(131: هط  ) .یَْقبأ ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقزر  ِهِیف َو  ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدلا  ِهوَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمْهنِم  اًجاَوْزأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  ْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َو ال 

.تسا رترادیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  يزور  میامزایب و  ار  نانآ  ات  میتخاس  دنم  هرهب  نآ  زا  ار  نانآ  زا  یهورگ  هچنآ  هب  زودم  مشچ  و 
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: ناسرب مدرم  شوگ  هب  ار  هلمج  نیا  تفگ  یسک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیرش ، هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ 

(1) .ٍتارَسَح اْینُّدلا  یَلَع  ُهُسْفَن  ْتَعَّطَقَت    ِ هّللا ِبَدَِأب  ْبَّدَأَتَی  َْمل  ْنَم 

.دتفا یم  هرامش  هب  شسفن  ایند  رب  ترسح  زا  دوشن ، تیبرت  یهلا  بدا  اب  سک  ره 

رد تسا و  ندنک  ناج  لاح  رد  ناسنا  ییوگ  هک  دنک  یم  تخـس  ناسنا  رب  ار  یگدنز  ردق  نآ  اه  تسدالاب  اب  دوخ  یگدنز  هسیاقم 
ناوت یمن  طیارش ، نیا 

ص 364. مالسلا ، هیلع  اضرلا  هقف  ص 348 ؛ ج 71 ، راونالاراحب ، - 1
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.تشاد راظتنا  ار  یشخب  تذل  مارآ و  یگدنز 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  نزح  تدش  هب  يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ  نینچمه 

(1) .ُهُْظیَغ ِفْشَی  َْمل  ُهُّمَه َو  َُرثَک  ِساّنلا  يِْدیَأ  ِیف  ام  ُهَرََصب  َعَْبتَأ  ْنَم 

.دریگن مارآ  وا  مشخ  دوش و  ناوارف  شهودنا  دزادنیب ، مشچ  تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ  هب  هک  یسک 

ترشاعم لرتنک  ود _ 

ترشاعم لرتنک  ود _ 

ادخ لوسر  .دوش  یم  يدنماضر  شهاک  ببـس  نیمه ، دهد و  یم  شهاک  ار  يدادادخ  ياه  تمعن  شزرا  نادنمتورث ، اب  ترـشاعم 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) .َّلَجَوَّزَع   ِ هّللَا َمَِعن  اوُرَدَْزتال  ْنَأ  يرْحأ  ُهَّنإَف  ِءاِینْغَالا  یَلَع  َلوُخُّدلا  اُّوِلقَأ 

.تسا رتهب  دیرامشن ، راوخ  ار  ادخ  ياه  تمعن  هکنآ  يارب  هک  دیهد  شهاک  ار  نادنمتورث  رب  دورو 

.تساه ترشاعم  لرتنک  يدوعص ، هسیاقم  لرتنک  ياه  هار  زا  رگید  یکی  نیاربانب ،

قلطم ناسر  يزور  دنوادخ ؛ هس _ 

قلطم ناسر  يزور  دنوادخ ؛ هس _ 

لماع درذـگن ، فراعتم  ّدـح  زا  دـشاب و  هزادـنا  هب  رگا  هک  تسا  یمومع  ینارگن  کی  يزور ،»  » نیمأـت یگنوگچ  هدـنیآ و  زا  سرت 
یم یناور  راـشف  یگدـینت و  شیازفا  هب  درذـگب ، یلومعم  دـح  زا  دـبای و  شیازفا  رگا  یلو  دوبدـهاوخ ، يزور  بسک  يارب  كرحت 

.دزادنا یم  هرطاخم  هب  ار  یگدنز  زا  تیاضر  دماجنا و 

، لاعتم دنوادخ  .تسا  هدش  نیمأت  ناسنا  يزور  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

.فرشألا فجنلا  هعبطم  ص 381 ؛ ج 1 ، یمقلاریسفت ، ص 315 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ح 15362. ص 4414 ، ج 9 ، همکحلا ، نازیم  - 2

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 58 
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هدننک نیمضت  تسا و  شنیرفآ  کلام  يزور ، هدننک  نیمأت  .دنک  یم  نیمأت  یطیارش  ره  رد  ار  ناسنا  يزور  هک  تسا  هدرک  نیمضت 
ناسر يزور  تسادخ  ُنیتَْملا ؛ ِهَّوُْقلا  وُذ  ُقاّزَّرلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  ریذپان  تسکش  ردتقم و  نآ ،

(58 تایراذ : «. ) راوتسا تخس  ییورین  هدنراد  تسوا  و 

هک یناگدنبنج  اسب  هچ   (1) .تسادـخ هدـهع  رب  شا  يزور  هکنآ  رگم  تسین  نیمز  يور  رد  يا  هدـنبنج  چـیه  میرک ، نآرق  هتفگ  هب 
بحاص تسد  هب  شا  يزور  دـنادب  ناـسنا  یتقو   (2) .دـهد یم  ار  اـهنآ  يزور  ادـخ  دـنروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  يزور  دـنناوت  یمن 

: دیامرف یم  دوعسم  نبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ور ، نیازا  .دنک  یم  شمارآ  شمارآ و  نانیمطا و  ساسحا  تسا ، تردق 

اَم ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  َو  : » َلاق َو  اُهقْزِر »   ِ هّللا یَلَع  اَّلِإ  ِضْرَألا  ِیف  ٍهَّباَد  نِم  ام  َو  : » ُلوُقَی یلاعَت    َ هّللا َّنِإَف  ِقْزِّرِلل  َّمَتْهَتـال  ٍدوُعْـسَم ! َْنباَـی 
(3) «. َنوُدَعُوت

يزور هکنآ  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدنبنج  چیه  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  روخم ؛ هودـنا  يزور ، يارب  دوعـسم ! نبا  يا 
«. تسا نامسآرد  تسا ، هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  امش و  يزور  : » دومرف و  تسادخ » اب  نآ 

: دیامرف یم  دلاخ  نادنزرف  زا  نت  ود  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نینچمه 

َْسَیل َرَمْحَأ  ُهُُّما  ُهُِدَلت  َناْسنِءْالا  َّنِإَف  امُکُسوُؤُر ، ْتَزَهزَهَت  ام  ِقْزِّرلا  َنِم  اسَْأیَت  ال 

نیمز يور  رد  يا  هدنبنج  چیه  ٍنیبُم ؛ ٍباتِک  یف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْـسُم  اهَّرَقَتْـسُم َو  ُمَْلعَی  اُهقْزِر َو  ِهّللا  یَلَع  ّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  ام  َو  - » 1
هدمآ ظوفحم  حول  رگنـشور  یباتک  رد  اهنیا  همه  .دناد  یم  ار  نآ  ناکم  عضوم و  تسادخ و  هدهع  رب  شا  يزور  هکنآ  رگم  تسین 

(6 دوه : « ) .تسا
يزور لیـصحت  ياراـی  هک  یناگدـنبنج  رایـسب  هچ  ُمیلَْعلا ؛ ُعیمَّسلا  َوُه  ْمُکاـّیِإ َو  اـُهقُزْرَی َو  ُهّللا  اَـهَقْزِر  ُلِـمَْحت  اَّل  ٍهَّباَد  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو  - 2

60 توبکنع : تساناد .» اونش و  وا  دهد و  یم  يزور  ار  امش  ار و  اهنآ  ادخ  دنرادن و  ار  شیوخ 
ح 266. ص 356 ، ج 2 ، قالخالا ، مراکم  - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 59 
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(1) .َّلَجَوَّزَع   ُ هّللا ُُهقُزْرَی  َُّمث  ٌهرِْشق ، ِْهیَلَع 

سپـس دنیرفآ ، یم  تسوپ  نودب  خرـس و  شردام  ار  ناسنا  هکنیا  هچ  دیـشابن ؛ دیماان  يزور  زا  دـنک ، یم  تکرح  امـش  رـس  یتقو  ات 
.دهد یم  يزور  ار  وا  لجوزع ، دنوادخ 

يزور ریدقت  ندرک  رواب  راهچ _ 

يزور ریدقت  ندرک  رواب  راهچ _ 

هرابرد ادخ  ربمایپ  .دوش  نآ  عنام  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  ریذپانراکنا  یلـصا  نیا  تسا و  هدرک  نییعت  دنوادخ  ار  ناسنا  يزور 
: دهد یم  نانیمطا  هنوگ  نیا  هدشدای  تقیقح 

ْنَأ یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِِقئـالَْخلا  َعیِمَج  َّنأ  َْول  اوُعیِطَتـسَی َو  َْمل  َکـَل  َرِّدـُق  ْدَـق  ًاْئیَـش  َکـْنَع  اُوفِرْـصَی  ْنَأ  یلَع  اوُعَمَتْجا  ِِقئـالَخلا  َعیِمَج  َّنَأ  ْوـَل 
(2) .اوُعیِطَتسَی َْمل  ََکل  ْرَّدَُقی  َْمل  ًاْئیَش  َْکَیلِإ  اُوفِرْصَی 

عمج شنیرفآ  همه  رگا  دـنناوت و  یمن  دـننادرگرب ، وت  زا  تسا  هدـش  ردـقم  وت  يارب  هک  ار  يزیچ  اـت  دـنوش  عمج  شنیرفآ  همه  رگا 
.دنناوت یمن  دنهدب ، وت  هب  تسا  هدشن  رّدقم  وت  يارب  هک  ار  يزیچ  ات  دنوش 

نییعت ام  يزور  مینادب  رگا  .مینک  یم  یگدنز  تحار  میـشابهتشاد ، رواب  تیعقاو  نیا  هب  رگا  .تسا  یناسر  يزور  ماظن  تیعقاو  نیا ،
یم مینک و  یم  یتحار  ساسحا  هاگ  نآ  دوش ، نآ  عنام  دناوت  یمن  یتردق  چیه  دهاکب و  نآ  زا  دناوت  یمن  سک  چـیه  تسا و  هدـش 

.میربب تذل  دوخ  یگدنز  زا  میناوت 

: دیامرف یم  هراب  نیمه  رد  ادخ  ربمایپ 

ههزن رطاوخلا و  هیبنت  ح 4165 ؛ ص 1394 ، ج 2 ، ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، هجام ، نبا  ننـس  ص 469 ؛ ج 3 ، لبنح ، نبا  دنـسم  - 1
ص 168. ج 1 ، بعص ، راد  فراعتلاراد و  توریب ، رظاونلا ،

.رون يد 5/2  یس  ص 137 ج 74 ، راونالاراحب ، ص 1424 ؛ ص 675 ، هثعبلا ، هسسؤم  مق ، یسوط ، یلاما  - 2

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 60 
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(1) .ِِهلَجأ نِم  ًابَلَط  َّدَشأ  َْدبَعلا  ُُبلطَی  ُقزِّرلا 

.تسوا یپ  رد  شلجا  هکنآ  زا  رتوج  یپ  تسا ؛ هدنب  یپ  رد  يزور 

: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  ناشیا 

(2) .ُُهلَجأ ُُهُبلْطَی  امَک  َْدبَْعلا  ُُبلْطََیل  َقْزِّرلا  َّنأ 

.تسوا یپ  رد  شلجا  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدنب  یپ  رد  يزور  هک  یتسرد  هب 

يزور ندوب  یجیردت  جنپ _ 

يزور ندوب  یجیردت  جنپ _ 

هابتـشا .دـنک  نیمأت  ار  شا  يزور  دـیاب  هنوگچ  هک  دـشیدنا  یم  نیا  هب  سپـس  دریگ و  یم  رظن  رد  دوخ  يارب  ینالوط  يرمع  ناسنا ،
رکف .دنک  شمارآ  ساسحا  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  رـضاح  لاح  رد  دیاب  وا  رمع  مامت  ِيزور  درادنپ ، یم  هک  تسا  نیا  رد  وا  یتخانش 

هب ناسنا  يزور  ندوب  نیمأت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .لاح  نامز  رد  يزور  مامت  ندوب  رـضاح  ینعی  يزور ، ندوب  نیمأت  هک  دنک  یم 
نیا .دـسر  یم  ارف  یپ » رد  یپ  ، » يزور هک  تسا  نیا  يزور ، نیناوق  زا  رگید  یکی  .تسین  لاـح  هظحل  رد  نآ  ندوـب  رـضاح  ياـنعم 

: دیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ار  نوناق 

(3) .ُُهقْزِر ِیتْأَی  ٍدَغ  َّلُک  َّنإَف  ٍدَغ ، ِقْزِِرل  َّمَتهَتال  ُِّیلَع  ای 

.دسر یمارف  نآ  يزور  ییادرف ، ره  هک  روخن  ار  ادرف  يزور  هودنا  یلع ! يا 

دوبن زا  دیآ ، یم  ادرف  ادرف ، يزور  دناد  یم  هک  یسک  .تسا  يزور  ندوب  زور  هب  زور  نوناق  هب  نتشاد  رواب  نارحب ، نیا  زا  تاجن  هار 
.درک دهاوخ  یگدنز  هدوسآ ، دوش و  یمن  نارگن  زورما  رد  نآ 

ص 108. رابخالا ، عماج  - 1
ص 342. نیدلا ، مالعأ  ح 3238 ؛ ص 31 ، ج 8 ، هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، نابح ، نبا  حیحص  - 2

ص 14. یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، لوقعلا ، فحت  - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 61 
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لمحت ببـس  رما ، نیمه  دزاس و  یم  دراو  لاح  هظحل  رب  ار  رمع  همه  هودنا  ناسنا ، هک  تسا  نیا  یگدـنز  زا  یتیاضران  للع  زا  یکی 
.دوش یم  لاح  نامز  ندش  ریذپان 

صرح زا  يرود  شش _ 

صرح زا  يرود  شش _ 

رتشیب هچره  دیاب  .تشاد  يرتشیب  دمآرد  درک و  مهارف  يرتشیب  تاناکما  دیاب  طقف  یگدنز ، یتحار  يارب  هک  تسا  نیا  ناسنا  روصت 
رد ار  ندـش  دـنم  هرهب  رتشیب  ندرک و  جرخ  رتشیب  نتـشاد ، رتشیب  هب  لیم  رواب ، نیا  .درک  كرد  ار  یگدـنز  تذـل  ات  دـش ، دـنم  هرهب 
رد نیا  .دریگ  یم  راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناوت  مامت  ناسنا ، دوش و  یم  دـلوتم  عمط ، صرح و  هک  تساجنیا.دزیگنا  یمرب  ناـسنا 

: دیامرف یم  رذوبا  هب  دوخ  شرافس  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  یلاح 

(1) .َُهل ْرَّدَُقی  َْمل  ام  ٌصیِرَح  ُكِرُْدیال  ِهِّظَِحب َو  یَِطب ٌء  ُقَبُْسیال  ٍّرَذابَأ ! ای 

.دروآ یمن  تسد  هب  هدشن ، رّدقم  شیارب  ار  هچنآ  صیرح ، صخش  دتفا و  یمن  بقع  دوخ  هرهب  زا  دنُک ، صخش  رذوبا ! يا 

رب وا  صرح  تسا و  هدومرف  نیعم  ار  نآ  تسا و  يزورنماض  ادخ  دنادب  هک  یسک  هنرگو  دراد  هشیر  تسردان  تخانش  رد  اهنیا  همه 
.دزرو یمن  عمط  کش  نودب  درادن ، يریثأت  شریدقت  نازیم 

تیاضر دیلک  تعانق ، تفه _ 

تیاضر دیلک  تعانق ، تفه _ 

یگدـنز زا  تیاضر  دـیلک  تعانق ، .دـیمهف  رتهب  ار  یگدـنز  رد  نآ  ریثأت  تعانق و  موهفم  ناوت  یم  نونکا  دـش ، نایب  هچنآ  ساسا  رب 
یگدنز زا  سپ ، .تسا  یـضار  هدرک ، يزور  ادـخ  هچنآ  هب  یلو  دـنک ، یم  شالت  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  عناق  صخـش  .تسا 

.درک دهاوخ  تیاضر  ساسحا  دوخ 

ح 2661. ص 365 ، ج 2 ، قالخألا ، مراکم  ح 1162 ؛ ص 527 ، یسوط ، ، یلامألا - 1

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 62 
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، یگدنز هراچ  دراد و  يا  هراچ  يزیچ  ره  تسا : هدش  هتـشون  تشهب  رد  نیتسخن  رب   » هک دیامرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
درف هک  تسا  یـشمارآ  ساسحا  رد  یـضاران ، صیرح  درف  اب  عناق  درف  تواـفت   (1)« .تسا تعانق  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  زیچ  راـهچ 

، عناق تعاـنق  هن  دـیازفا و  یم  وا  يزور  نازیم  رب  صیرح  ندز  صرح  هن  .مورحم  نآ  زا  صیرح ، درف  تسا و  دـنم  هرهب  نآ  زا  عناـق ،
؛ دش دهاوخ  دنم  هرهب  زین  شمارآ  تمعن  زا  دشاب ، یـضار  هدش  نییعت  هچنآ  هب  ناسنا  رگا  سپ  .دنک  یم  يو  بیـصن  يرتمک  يزور 

: دیامرف یم  ادخ  ربمایپ  .تسا  مورحم  نآ  زا  صیرح  درف  هک  يزیچ 

(2) .ُهْعَسَی َْمل  ِهِیف َو  َُهل  ْكَراُبی  َْمل  ِِهب  َضْرَی  َمل  ْنَم  ُهَعِسَو َو  َهِیف َو  َُهل  َكِرُوب  ِِهب  َیِضَر  ْنَمَف  ََهلاحَم ، ِِهیتْأَی ال  َوُه  ًاقْزِر�ًیِرما  ِّلُِکل  َّنإ  الأ و 

یم وا  تکرب  هیام  دشاب ، یضار  نآ  هب  یسک  رگا  سپ.دسر  یم  وا  هب  راچان  هب  هک  تسه  يا  يزور  سک ، ره  يارب  هک  دیـشاب  هاگآ 
.دریگ یمنارف  ار  شیاهزاین  دوش و  یمن  وا  تکرب  هیام  دشابن ، یضار  نآ  هب  هک  یسک  دریگ و  یمارف  ار  شیاهزاین  دوش و 

ُهَعانَْقلا َو لاصِخ ؛ َُعبْرَأ  ِْشیَْعلا  ُهَلیِح  ٌهَلیح َو  ْیَـش ٍء  ِّلُِکل...ٌبُوتْکَم  هنجلااْهنَم  ٍباب  ِلَّوا  یلَعَف  هلآ ...« : هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - 1
ح 67. ص 144 ، ج 8 ، راونالاراحب ، .ْریَْخلا » ِلْهَأ  ُهََسلاجَم  ِدْقِْحلا َو  ُكَْرت  ِّقَْحلا َو  ُلَْذب 

ح 14652. ص 29 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 342 ؛ نیدلا ، مالعا  - 2
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یگدینت اب  ییورایور  موس : لصف 

هراشا

یگدینت اب  ییورایور  موس : لصف 

اب ییورایور  يارب  مزال  ياه  تراهم  نتـشادن  اه ، تسکـش  اه و  یماکان  لیلد  .دوش  یمن  یماکان  ببـس  اـه  يراـتفرگ  اـه و  یتخس 
تـشپ تمالـس  هب  ار  دنیاشوخان  نارود  ناوت  یم  یگدینت ، اب  ییورایور  ياه  تراهم  زا  يدنم  هرهب  اب  .تسا  دنیاشوخان  ياه  هدیدپ 

ییورایور ياه  هویش  يریگارف  یگدنز ، ياه  ترورض  زا  یکی  نیاربانب ، .تخاس  رتشیب  تیقفوم  يوس  هب  یلپ  نآ  زا  تشاذگ و  رس 
.تسا دنیاشوخان  نارود  زا  رذگ  يارب  مزال  تراهم  ندروآ  تسد  هب  اه و  یتخس  اب 

ییورایور يریذپان  بانتجا 

ییورایور يریذپان  بانتجا 

شجنس تالکشم ، اه و  یتخس  زورب  ياه  هفـسلف  زا  یکی  عقاو ، رد  .دراد  هارمه  هب  ار  ام  يوس  زا  یـشنکاو  دنیاشوخان ، تیعقوم  ره 
تیعقوم هب  اه  ناسنا  همه  ناـمگ  یب  .دوش  یم  هدـیمان  هلباـقم » ، » حالطـصا رد  هک  تساـه  تیعقوم  نیا  ربارب  رد  ناـسنا  شنکاو  عون 

.دشاب هنادنمدرخ  تسرد و  شنکاو ، نآ  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دنهد ، یم  ناشن  شنکاو  دنیاشوخان ، ياه 

تسردان شنکاو  یبات ، یب 

تسردان شنکاو  یبات ، یب 

ربارب رد  هک  تسا  نیا  ناسنا  هیلوا  عبط  .تسا  ندرک  یبات  یب  دـنیاشوخان ، ثداوح  ربارب  رد  شنکاو  نیرت  عیاش  دـیاش  نیرت و  يروف 
یگدنز ياه  يدنیاشوخان 
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دوش  یم  بات  یب 

:19 و 20) جراعم  ) .اًعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  اًعُولَه  َِقلُخ  َناْسنِْإلا  َّنِإ 

.دوش یم  بات  یب  دسرب ، وا  هب  يدب  هاگره  .تسا  هدش  هدیرفآ  بات  یب  صیرح و  ناسنا  انامه 

ود هب  تسا  نکمم  نتـشادن ، لداعت  نیا  .دـنز  یم  مهرب  ار  ناسنا  لداعت  دـهد و  یم  رییغت  ار  یگدـنز  يداـع  لاور  ندرک ، یباـت  یب 
یم ماجنا  هک  ییاهراک  اـهراتفر و  كرت  يرگید  داد و  یمن  ماـجنا  نیا  زا  شیپ  درف  هک  ییاـهراتفر  زورب  یکی  دوش : ناـیامن  لـکش 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .داد 

.ُهَلَمْعَی َناک  ًاْئیَش  َكُْرتَی  ْوَأ  ُُهلَمْعَی  ْنُکَی  َْمل  ًاْئیَش  َلَمْعَی  ْنَأ  ِهَبیِصُْملا  یَلَع  َعَزَْجلا  َّنِإ 

یم ماجنا  هک  ار  يزیچ  دـنک  كرت  ای  هداد و  یمن  ماجنا  هک  دـهد  ماجنا  ار  يراـک  هک  تسا  نآ  تبیـصم ، رب  ندرک  یباـت  یب  اـنامه 
.تسا هداد 

شنکاو نیرتهب  يرابدرب ،

شنکاو نیرتهب  يرابدرب ،

ندیزرو يرابدرب  یتخـس ، اب  هلباقم  يارب  هار  نیرتهب  نیاربانب ، .دـیازفا  یم  تبیـصم  رادـقم  رب  درادـن ، يریثأت  چـیه  اهنت  هن  یبات ، یب 
ار ناسنا  هک  ایوپ  رگشنُک و  تسا  ییورین  ربص ، .رارق  بات و  ندادن  تسد  زا  اه و  یتخس  ربارب  رد  تمواقم  ینعی  ربص ، .تسا  ربص ) )

انگنت رد  ار  ناسنا  ناور  شا ، يدنیاشوخان  بسانت  هب  یتبیـصم ، لکـشم و  ره  .دزاس  یم  دنم  ناوت  تسوا ، دنیاشوخان  هچنآ  ربارب  رد 
رایتخا و نانع  دشابن ، مواقم  دـنم و  ناوت  درف ، رگا  اه ، هدـیدپ  هنوگ  نیا  ربارب  رد  .دوش  یم  یناور  راشف  زورب  ببـس  دـهد و  یم  رارق 

جنر و رب  دنک ، یمن  کمک  دوخ  لکشم  لح  هب  اهنت  هن  هک  دنز  یم  تسد  ییاهراتفر  هب  دهد و  یم  فک  زا  ار  شیوخ  لداعت 
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.درک ظفح  یشخب  تیاضر  حطس  رد  ار  یماکداش  داد و  شهاک  ار  تالکشم  ناوت  یم  ییابیکش ، هلیسو  هب  .دیازفا  یم  زین  نآ  درد 

نارباص ياه  هناشن 

هراشا

نارباص ياه  هناشن 

: زا دنترابع  اه  هناشن  نیا  .دیجنس  ار  ناش  يرابدرب  نازیم  ناوت  یم  اهنآ  يور  زا  هک  دراد  دوجو  ییاه  هناشن  نارباص ، يارب 

ندشن ناوتان  . 1

ساسحا دـشاب ، بات  یب  دـنکن و  ربص  هک  یـسک  .تسا  ناسنا  ندـش  ریگ  نیمز  ناوتاـن و  اـه ، تبیـصم  یفنم  ياهدـمآ  یپ  زا  یکی 
ساسحا نانآ  .دـنوش  یمن  تلاسک  فعـض و  راـچد  نارباـص ، یلو  تشاد ، دـهاوخرب  یتبثم  مادـقا  ره  زا  تسد  دـنک و  یم  یناوتاـن 

.دنتسیا یم  تالکشم  ربارب  رد  تّوق ، تردق و  اب  دنهد و  یمن  هار  دوخ  هب  یناوتان ،

ندرکن یبات  یب  . 2

.تسا ندرکن  ربص  لیلد  هب  ندش ، بات  یب  .دننک  یم  یبات  یب  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  رارق  دنرادن ، ربص  هک  یناسک 

ادخ زا  ندرکن  تیاکش  . 3

هک رابدرب  دارفا  یلو  دنناد ، یم  رـصقم  ار  ادخ  دنیاشگ و  یم  ادخ  زا  تیاکـش  هب  بل  دنرادن ، ار  تبیـصم  لمحت  ناوت و  هک  یناسک 
وا زا  زگره  یلو  دننک ، تیاکـش  ادخ  هب  تسا  نکمم  نانآ  .دـنرادن  یتیاکـش  ادـخ  زا  دـننک ، یم  راهم  ار  هدـمآ  شیپ  خـلت  تیعقوم 

.دراد دوجو  توافت  ادخ » هب  ندرک  تیاکش   » و ادخ » زا  ندرک  تیاکش   » نایم .دننک  یمن  تیاکش 

: دیامرف یم  هدش  دای  هناگ  هس  ياه  هناشن  هرابرد  ادخ  ربمایپ 
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َّقَحلا َعَّیَض  ْدَقَف  َلِسَک  اذِإ  ُهَّنَِأل  .َّلَجوَّزَع  ِهِّبَر  ْنِم  َوُکْشَیال  ْنَأ  ُهَِثلاّثلا  َرَجْضَیال َو  ْنَأ  ُهَِیناّثلا  َو  َلَسْکَیال ، ْنَأ  اُهلَّوَأ  ٍثالَث : ِیف  ِِرباّصلا  ُهَمالَع 
(1) .ُهاصَع ْدَقَف  َّلَجوَّزَع  ِهَّبَر  ْنِم  اکَش  اذِإ  َرکُّشلا و  ِّدَُؤی  َمل  َرِجَض  اذِإ  َو 

 _ لجوزع دـنوادخ _  زا  هکنآ  موس  و  دـنک ، یمن  یبات  یب  هکنآ  مود  تسین ، لسک  هکنآ  لوا  تسا : زیچ  هس  رباص ، صخـش  ناـشن 
تسا و هدرکن  ادا  ار  رکـش  دوش ، باـت  یب  هاـگره  تسا و  هدرک  هاـبت  ار  قح  دوش ، لـسک  وا  هاـگره  هکنیا  هچ  دـنک ؛ یمن  تیاـکش 

.تسا هدرک  ار  وا  تیصعم  قیقحت ، هب  دنک ، تیاکش  لجوزع _  دنوادخ _  زا  هاگره 

الب ربص و  هنزاوم 

هراشا

الب ربص و  هنزاوم 

مظعا ربماـیپ  .دوش  یم  هداد  زین  يرتشیب  ربص  دـشاب ، رتشیب  ـالب  هزادـنا  ره  ینعی  تسا ؛ رارقرب  هنزاوم  ـالب ، ربص و  ناـیم  هکنیا  بلاـج 
بناج زا  الب  هزادـنا  هب  ربص ، انامه  ِءـالَْبلا ؛ ِرْدَـق  یلَع    ِ هّللا َنِم  ِیتأَـی  َْربَّصلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هنزاوم  نیا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) «. دیآ یم  دنوادخ 

ناوت زین  هزادـنا  نامه  هب  دـشاب ، هک  هزادـنا  ره  يراتفرگ ، .گرزب  ای  دـشاب  کـچوک  هدـش ، دراو  تبیـصم  هک  دـنک  یمن  یقرف  سپ 
يانعم هب  تالکـشم  ندوب  گرزب  هن  نآ و  ندرک  لمحت  يانعم  هب  تالکـشم  ندوب  کچوک  هن  نیاربانب ، .دوش  یم  هداد  نآ  لـمحت 

رب یعقاوریغ ، تروص  هب  هک  میهد  یم  ماجنا  ییاـهراک  اـی  مینک  یمن  هدافتـسا  ربص  ناوت  زا  اـم  یلو  تسا ، نآ  ندوب  ریذـپان  لـمحت 
ناسنا لمحت  ناوت  دروخ و  یم  مهرب  یگدینت  عفن  هب  هنزاوم  هک  تساجنیا  رد  .دیازفا  یم  ام  یناور  راشف 

ص 86. ج 71 ، راونالاراحب ، ص 498 ؛ ج 2 ، عئارشلا ، للع  - 1
ص 376. ج 6 ، لامعلازنک ، ح 13 ؛ ص 64 ، ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  - 2
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.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  همادا  رد  هک  تسا  مزال  ییاه  تراهم  زا  يرادروخرب  ناوت ، تیوقت  هنزاوم و  ظفح  يارب  .دبای  یم  شهاک 

لرتنک هب  دـنیاشوخان  تیعقوم  ات  میتسه  ربص  دـنمزاین  اه ، یتخـس  تالکـشم و  ماگنه  هک  دوش  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  نآ ، زا  شیپ 
يریگراک هب  دـنمزاین  دوخ ، لـماع ، نیا  ققحت  تسا و  ییاـه  تیعقوم  نینچ  لرتنک  يارب  یلماـع  ربص ، تقیقح ، رد  .دـیآرد  ناـسنا 

: زا دنترابع  هدننک  لرتنک  لوصا  نیا  .دنک  ظفح  روما  رب  ار  دوخ  لرتنک  طلست و  ات  دنک  یم  کمک  ناسنا  هب  هک  تسا  یلوصا 

( اه تیعقاو  اب  اه  هتساوخ  يزاس  گنهامه   ) یگنهامه لرتنک  . 1

( اه تیعقاو  اب  اه  هتساوخ  يزاس  گنهامه   ) یگنهامه لرتنک  . 1

لرتـنک تقیقح ، رد  .تساـه  تـیعقاو  اـب  اـهراظتنا  ناـیم  یگنهاـمه  ربـص ، قـقحت  دـنیاشوخان و  تیعقوـم  لرتـنک  ياـه  هار  زا  یکی 
.اه تیعقاو  اب  تاراظتنا  يزاس  گنهامه  هار  زا  دنیاشوخان  ياه  تیعقوم  ندرک  راهم  ینعی  یگنهامه ؛

ام راظتنا  نیاربانب ، .دشاب  هدشن  هدروآرب  شراظتنا  هک  دوش  یم  راچد  یتیاضران  یگدـینت و  هب  اه  یتخـس  نداد  يور  زا  ینامز  ناسنا 
نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .دـنریذپان  بانتجا  اه  یتخـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو ، ایند  زا  .تساـیند  تسا ، هدـننک  نییعت 

(1) «. تسه یجنر  يا ، یشوخ  ره  اب  ُهَحَْرت ؛ ٍهَحْرَف  ِّلُک  َعَم  : » دیامرف یم  هراب 

، دـنا یـضاران  یگدـنز  زا  هک  یناسک  ًالومعم  .تشاد  دـهاوخن  یپ  رد  ار  یتیاضران  دـشاب ، هتـشاد  یناوخ  مه  تیعقاو  اب  رگا  راـظتنا 
، هنیمز نیا  رد  یگنهامه  داجیا  ياربهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ببس ، نیمه  هب  .تسین  هنایارگ  عقاو  ایند  زا  ناشراظتنا  روصت و 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .درک  یم  ناـیب  نارگید  يارب  ار  اـه  تیعقاو 

، نانمؤمریما هب  دوخ  هدنزومآ  ياه  شرافس 

ص 116. ج 3 ، دادغب ، خیرات  ص166؛ ج 77 ، راونألاراحب ، - 1
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(1) .ٌهَحَْرت اهُعَبتَی  ّالِإ  ٌهَحْرَف  اهِیف  ٍراد  ْنِم  ام  ُِّیلَع ! ای 

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  یجنر  هکنآ  رگم  دریگ ، یمنارف  یشوخ  ار  يا  هناخ  چیه  یلع ! ای 

: دیامرف یم  رگید  مالک  رد  ای 

(2) .ٍءاقَِشل ْنَزْحَی  َْمل  ٍءاجَِرل َو  ْحَْرفَی  َْمل  اهَفَرَع  ْنَمَف  ٍءاِوتْسا ، ُراد  ٍءاِوْتلا ال  ُراد  ٍحَرَف َو  ُراد  ٍحََرت ال  ُراد  ِهِذه  ُساّنلا ! اَهُّیَأ 

ار نآ  سک  ره  ور ، نیازا  هداس  يا  هناخ  هن  .هدـیچیپ  تسا  يا  هناخ  رورـس و  هناـخ  هن  تسا ، جـنر  هناـخ  اـیند ،]  ] نیا مدرم ! يا  ناـه 
.دوش یمن  نوزحم  ندش ، ماکان  اب  دوش و  یمن  رورسم  ییوزرآ  ندش  هدروآرب  اب  دسانشب ،

تیعقاو نیا  زا  یباـی  یهاـگآ  تخانـش و  شقن  هب  سپـس  دزادرپ  یم  اـیند  تیعقاو  یفرعم  هب  تسخن  ینارون ، ناـیب  نیا  رد  ترـضح 
زا هن  تسمرـس و  شیاه ، یـشوخ  زا  هن  دوش  یم  ببـس  ایند  تیعقاو  اب  ناسنا  تخانـش  یگنهامه  هک  دـیامرف  یم  دـنک و  یم  هراـشا 

.میوش هدرسفا  نیمغ و  شیاه ، یشوخان 

( اه يدنیاشوخان  نتفریذپ   ) یمیلست لرتنک  . 2

( اه يدنیاشوخان  نتفریذپ   ) یمیلست لرتنک  . 2

.تساهنآ اب  ندرکن  زیتس  دنیاشوخان و  تیعقوم  شریذپ  یلرتنک ، ياه  هار  رگید  زا 

رب یهلا  ریدقت  دنریگ و  یم  لکـش  یهلا  ریدقت  ساسارب  اه  یتخـس  .تساهنآ  يریذـپان » تشگرب  ، » اه یتخـس  ياه  تیعقاو  زا  یکی 
تمکح و ساسا 

ص 364. ج 1 ، یمق ، ریسفت  - 1
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ياه فده  هب  دهدن و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  ات  دسر ، ارف  يدنیاشوخان  هدیدپ  یتقو  ور ، نیازا  .دروخ  یم  مقر  اه  ناسنا  تحلصم 
شالت هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناسنا  يزیرگ  یتخس  اه و  یتخس  یخلت  لاح ، نیا  اب  .تشگ  دهاوخن  زاب  دباین ، تسد  دوخ 

.دراد یماو  نیشیپ  دنیاشوخ  نارود  هب  تشگزاب  دنیاشوخان و  هثداح  ندرب  نیب  زا  يارب 

ياه هثداح  میراد  تسود  دباین ، نایاپ  زگره  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هراومه  یگدنز  دـنیاشوخ  نارود  میراد  تسود  هک  هنوگ  نامه 
هب رتشیب  دنیاشوخان ، هدـیدپ  کی  اب  ییورایور  ماگنه  ور ، نیازا  .دنـسرنارف  هاگ  چـیه  دنـشاب و  هتـشادن  دوجو  زگره  زین  دـنیاشوخان 

.مینادرگرب دوخ  هتشذگ  تلاح  هب  ار  تیعضو  تعرس ، هب  میلیام  نآ و  تیریدم  ات  میشیدنا  یم  هثداح  فذح 

راگزور هنحـص  زا  ار  اهنآ  ات  میزیخ  یمرب  اه  یتخـس  اب  زیتس  هب  .دـیآ  یم  دوجو  هب  اه » یتخـس  اب  گنج   » هدـیدپ ییاـضف ، نینچ  رد 
تیعـضو و رییغت  رد  يریثأت  چیه  ییوج  هزیتس  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .مینادرگرب  يداع  تیعـضو  هب  ار  طیارـش  مینک و  فذـح 

تیعقاو کـی  ناوـنع  هب  ار  اـه  یتخـس  هک  تسا  نیا  هار  نیرتـهب  نیارباـنب ، .تشاد  دـهاوخن  دـنیاشوخ  هـب  دـنیاشوخان  زا  نآ  لیدـبت 
.مینک تیریدم  راهم و  ار  دنیاشوخان  تیعقوم  میریذپب و 

ادـخ ربمایپ  .دـش  بات  یب  دوخ  دـنزرف  نداد  تسد  زا  اب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  لبج  نب  ذاـعم 
هلئـسم ود  هب  همان ، زا  یـشخب  رد  ترـضح  .تفگ  تیلـست  يو  هب  ار  شدنزرف  تبیـصم  تشون و  يو  هب  يا  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالک نیا  اب  ناس ، نیدب  و  اه » یتخس  يریذپان  تشگرب   » يرگید تسا و  اه » یتخـس  يریذپان  بانتجا   » یکی دیامرف : یم  هراشا  مهم 
: دزاس یم  مارآ  ار  وا 
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، ِْقلَْخلا ِعیِمَِجلو  ََکل  ٌمِزال  ام  یلَع  َکُفَـسأ  َّنَبَهْذَـی  الَف  َدوُعوَْملا  ِزَّجَنَت  َءازَْعلا َو  ِنِسْحَأف  ًارَدَـق ، ُعَفْدَـیال  ًاتِّیَم و  ُّدُرَی  َعَزَْجلا ال  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
(1) .ِهِرَدَِقب ٌلِزان 

یعطق ار  یهلا  هدعو  شاب و  رادازع  یکین ، هب  سپ  .دنک  یم  عفد  ار  ریدـقت  هن  دـنادرگ و  یمرب  ار  هدرم  هن  ندرک ، یبات  یب  هک  نادـب 
.روخن فسأت  هدش ، لزان  یهلا  ریدقت  هب  تسا و  یمتح  مدرم  همه  رب  وت و  رب  هچنآ  هب  تبسن  نادب و 

لاجم نیا  رد  اهنآ  حرط  تصرف  هک  دراد  دوجو  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  زا  یناوارف  نانخـس  ینید  نوتم  رد  لصا ، نیا  هرابرد 
.تسین

( ثداوح ندوب  رّدقم   ) يدانسِا لرتنک  . 3

( ثداوح ندوب  رّدقم   ) يدانِسا لرتنک  . 3

دراد و تسد  رد  ار  اهراک  يزیر  همانرب  تیاده و  یـسک  هچ  تسا و  یـسک  هچ  روما ، أشنم  هکنیا  نییعت  ینعی  نداد  تبـسن )  ) دانـِسا
.نئمطم یعبنم  هب  روما  دانسا  هار  زا  نآ  ندرک  تیریدم  دنیاشوخان و  تیعقوم  راهم  ینعی  يدانسا ، لرتنک 

مهم ناسنا ، يارب  .دوش  یم  بوسنم  یسک  هچ  هب  تسا و  هدمآ  یعبنم  هچ  زا  دنیب ، یم  هچنآ  دنادب  هک  تسا  مهم  یلیخ  ناسنا ، يارب 
.تسا هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  یسک  هچ  دنادب  هک  تسا  نآ  مهم  هداتفا ، یقافتا  هچ  هک  تسین 

نتـسناد هماـنرب  زا  جراـخ  نتـشادنپ و  یفداـصت  دـیازفا ، یم  راوگاـن  ياهدادـیور  یخلت  رب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  ساـسا ، نـیمه  رب 
هک میرواب  نیا  رب  میناد و  یم  هدـعاق  زا  جراخ  یفداصت و  ار  نآ  دـهد ، یم  خر  يدـنیاشوخان  هثداح  هک  یماگنه  ًالومعم  .تساهنآ 

.دوب دهاوخ  توافتم  ام  شنکاو  هاگ  نآ  دنا ، یگدنز  زا  یشخب  اه  هثداح  اه و  یتخـس  مینادب  رگا  یلو  داتفا ، یم  یقافتا  نینچ  دیابن 
تاردقم ساسا  رب  یگدنز ، ياه  یتخس  مینادب  یتقو  رگید ، نایب  هب 

ح 182. ص 164 ، ج 77 ، راونالاراحب ، ص 59 ؛ لوقعلا ، فحت  - 1
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تیعقوم دهد و  یم  شهاک  ار  تبیـصم  جنر  یگدینت و  رواب ، نیا  کش ، نودب  تسا ، میکح  میلع و  میحر ، هک  هداد  خر  يدنوادخ 
دنوادخ .دندز  یم  هنعط  نانآ  هب  ناقفانم  دندش ، یم  نارحب  راچد  مالسا  ردص  ناناملـسم  یتقو  .دزاس  یم  ریذپ  لمحت  ار  دنیاشوخان 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  باطخ  دنک و  یم  یهلا  ریدقت  هلئسم  هجوتم  ار  اهنآ  نانآ ، نیکست  يارب  گرزب 

(51 هبوت :  ) .َنُونِم�وُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  انالْوَم َو  َوُه  اَنل  ُهّللا  َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیُصی  َْنل  ُْلق 

لکوت ادخ  رب  دیاب  نانمؤم  تسام و  يالوم  وا  تسا ؛ هتـشون  ام  يارب  دنوادخ  هچنآ  رگم  دهد ، یمن  خر  ام  يارب  يا  هثداح  چیه  وگب 
.دننک

راچد سپ  .تسا  یهلا  تیامح  تیالو و  هریاد  زا  ام  ندـش  جراـخ  ياـنعم  هب  تبیـصم  ندـش  دراو  مینک  روصت  تسا  نکمم  یهاـگ 
یفداـصت لرتنک و  زا  جراـخ  هداـتفا ، قاـفتا  هچنآ  تساـم و  يـالوم  لاـح ، همه  رد  ادـخ  هک  مینادـب  رگا  .میوش  یم  ینارگن  سرت و 

.دراد یگتسب  ییاناد »  » نآ هب  ییاناوت ،»  » نیا .مینک  لمحت  ار  یتخس  میناوت  یم  رت  تحار  تسین ،

: تسا هدمآ  رگید  يا  هیآ  رد 

(11 نباغت :  ) .ٌمِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب    ُ هّللا ُهَْبلَق َو  ِدْهَی    ِ هّللِاب ْنِمُْؤی  ْنَم  َو    ِ هّللا ِنْذِِإب  ّالِإ  ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام 

ره هب  دنوادخ ، دـنک و  یم  تیادـه  ار  شبلق  دروآ ، نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  دـنوادخ و  نذا  هب  رگم  دوش ، یمن  دراو  یتبیـصم  چـیه 
.تسا هاگآ  يزیچ 

اه یـشوخان  زا  هن  ناسنا ، هک  دـناد  یم  نیا  ار  نآ  هدـیاف  دـنک و  یم  هراشا  ثداوح  ندوب  رّدـقم  هب  يرگید  هیآ  رد  لاعتم ، دـنوادخ 
اه یشوخ  زا  هن  دوش و  یم  نیگمغ 
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: تسمرس

ام یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریـسَی  ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  یف  ّالِإ  ْمُکِـسُْفنَأ  یف  ـال  ِضْرَـْألا َو  ِیف  ٍهَبیـصُم  ْنِم  َباـصَأ  اـم 
22 و 23) دیدح :  ) .ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهّللا ال  ْمُکاتآ َو  اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال 

.تسا یباتک  رد  میروآ ، دیدپ  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دـسرن ، امـش ] هب  ] امـش ياه  سفن  رد  هن  نیمز و  رد  هن  یتبیـصم  چـیه 
ینامداش تسا ، هداد  امش  هب  هچنآ  ببس ] ] هب دیوشن و  نیگهودنا  تسا ، هتفر  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  تسا  ناسآ  ادخ  رب  راک ]  ] نیا

.درادن تسود  ار  یشورفرخف  دنسپدوخ  چیه  ادخ  دینکن و 

يو خساپ  رد  ترضح  دیوش ؟ یم  راچد  یتخس  يرامیب  هب  لاس  ره  امـش  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  هملـس  ما  يزور 
: دومرف

(1) .ِِهتَنیِط ِیف  ُمَدآ  َّیَلَع َو  ٌبُوتْکَم  َوُه  ّالِأ َو  اْهنِم  ْیَش ٌء  ِیَنباصَأ  ام 

.تسا هدش  هتشون  نم  يارب  دوب ، لگ  تلاح  رد  مدآ  یتقو  تبیصم ، نآ  هکنیا  رگم  دسر ، یمن  نم  هب  یتبیصم  چیه 

.دـبای یم  شهاـک  ناـمدرد  جـنر و  مینک و  یم  یتحار  ساـسحا  تسا ، هناـمیکح  مظنم و  هماـنرب  کـی  ثداوح ، همه  مینادـب  یتـقو 
ریذپان بیسآ  اه  تیعقوم  نیا  ربارب  رد  دسرب ، رواب  نیا  هب  هک  یسک  .تسا  یهلا  ریدقت  هب  رواب  نتشاد  مزلتسم  هلحرم ، نیا  هب  ندیسر 

ود زا  يریذپانرثا  هار  زا  هک  دزاس  یم  نمیا  یگدنز  ياه  یـشوخ  اه و  یـشوخان  ربارب  رد  ار  ناسنا  رواب ، نیا  تقیقح ، رد  .دوش  یم 
ربارب رد  ندش  نمیا  هلحرم و  نیا  هب  ندیسر  .دیآ  یم  تسد  هب  هدش  دای  تیعقوم 

ح 504. ص 109 ، ج 1 ، لامعلازنک ، - 1
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: دیامرف یم  ادخ  ربمایپ  دنا ، هتسناد  نامیا » تقیقح   » ار نآ  هک  تسا  مهم  نانچ  نآ  دنیاشوخان ، دنیاشوخ و  تیعقوم  ود  ره 

(1) .ُهَبیُصِیل نُکَی  َْمل  ُهأَطخَأ  ام  ُهَئِطُْخِیل َو  ْنُکَی  َْمل  َُهباصأ  ام  َّنَأ  َمَْلعَی  یّتَح  ِنامیِإلا  َهَقیِقَح  ٌْدبَع  َغََلب  ام  ٌهقیِقَح ، ْیَش ٍء  ِّلُِکل 

دسرن و هک  تسا  هدوبن  انب  هدیـسر ، وا  هب  هچنآ  دـنادب  هکنیا  ات  دـسر  یمن  نامیا  تقیقح  هب  يا  هدـنب  چـیه  دراد ؛ یتقیقح  يزیچ  ره 
.دسرب هک  تسا  هدوبن  انب  هدیسرن ، وا  هب  هچنآ 

شمارآ و دزاس و  یم  نمیا  یگدنز  دیدش  ياه  ناسون  ریثأت  زا  ار  ناسنا  یهلا ، ریدقت  هب  رواب  .تسا  یهلا  ریدقت  هب  رواب  زاجعا  نیا ،
؛ َحارَتْسا ِءاضَْقلا  یَلَع  َْرمَْألا  َلَمَح  ْنَم  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ببس ، نیمه  هب  .دروآ  یم  یگدنز  هب  ار  شیاسآ 

(2) «. دوش یم  هدوسآ  دنک ، راب  ریدقت  رب  ار  شروما  هک  یسک 

(3) «. دََرب یم  نیب ) زا   ) ار نزح  هودنا و  ریدقت ، هب  رواب  َنْزُْحلا ؛ َّمَْهلا َو  ُبِهُْذی  ِرَدَْقلِاب  ُنامیِْإلَأ  : » دیامرف یم  رگید  مالک  رد  و 

( خلت ياهدادیور  زا  تسرد  ریسفت   ) يریسفت لرتنک  . 4

دـنیاشوخان و تیعقوم  راـهم  ینعی  يریـسفت ؛ لرتـنک  .تسا  تیعقوـم  تسرد  ریـسفت  دـنیاشوخان ، تیعقوـم  لرتـنک  لـماوع  رگید  زا 
.تسرد ریسفت  هار  زا  نآ  ندرک  تیریدم 

راشف رب  اه  یبایزرا  نیا  .دنک  یم  یبایزرا  ار  يدنیاشوخان  تیعقوم  ره  ناسنا 

ص 25. ج 1 ، لامعلازنک ، ص 12 ؛ ج 2 ، ءایلوألا ، هیلح  ص 442 ؛ ج 6 ، لبنح ، نبا  دنسم  - 1
ح 3850. ص 417 ، ج 2 ، سودرفلا ، - 2

ص 106. ج 1 ، لامعلازنک ، ح 384 ؛ ص 113 ، ج 1 ، سودرفلا ، ص 187 ؛ ج 1 ، هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، باهشلادنسم ، - 3
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لمحت مینادـب ، تبثم  راب  ياراد  ای  مینک  یبایزرا  تبثم  ار  دـنیاشوخان  تیعقوم  رگا  .دراد  یمیقتـسم  ریثأت  تیعقوم ، زا  لصاح  یناور 
ار اهدماشیپ  هک  هنوگ  نآ  ام  تقیقح ، رد  .دوش  یم  ریذپان  لمحت  جراخ و  ام  لرتنک  زا  مینک ، یبایزرا  یفنم  رگا  دوب و  دهاوخ  ریذپ 

.میهد یم  ناشن  شنکاو  اهنآ  هب  مینک ، یم  ریسفت 

راشف یگدـینت و  شیازفا  ای  شهاک  رد  هک  تسا  دـنیاشوخان  تیعقوم  زا  ام  ریـسفت  .دنتـسین  هدـننک  نییعت  اهدادـیور ، رگید ، ناـیب  هب 
لرتنک .مینک  تیریدـم  لرتـنک و  ار  دـنیاشوخان  ياـه  تیعقوم  میناوت  یم  دوخ  ياهریـسفت  هلیـسو  هب  اـم  نیارباـنب ، .دراد  رثا  یناور ،

ياه نتم  رد  ببس ، نیمه  هب  .دشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار  دوخ  ياه  یبایزرا  اهریـسفت و  لرتنک  هک  تسا  یـسک  تسد  رد  اه  تیعقوم 
.تسا هدش  يدایز  دیکأت  اه  تیعقوم  زا  تسرد  یبایزرا  ریسفت و  رب  ینید ،

دبای یم  یگتسباو  ساسحا  مه  دراد ، هچنآ  هب  ناسنا  .دوش  یم  یگدینت  ببـس  هک  تسا  یخلت  ثداوح  زا  اه ، هتـشاد  نداد  تسد  زا 
یگتسباو و ساسحا  نیمه  دزاس ، یم  دنیاشوخان  ار  نازیزع ) لام و   ) نادقف تبیـصم  هچنآ  .دوش  یم  هتـسب  لد  اهنآ  هب  تبـسن  مه  و 

.تسا ناسنا  دوجو  زا  يا  هراپ  نداد  تسد  زا  نوچمه  نازیزع ، لاوما و  نداد  تسد  زا  دراوم ، يرایسب  رد  .تسا  ناسنا  یگتـسب  لد 
از و شنت  میتسه ، نآ  هتـسب  لد  تساـم و  لاـم  هچنآ  زا  ندـش  ادـج  .میراد  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  یتیکلاـم  ساـسحا  ببـس  هب  نیا ،

.تسا كاندرد 

، میا هدوب  نآ  کلام »  » اـم هک  ار  ییاـهزیچ  يرهاـق ، تردـق  دوش  یم  روصت  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  نادـقف ، ماـگنه  ندرک  تیاـکش 
ای دنا  هتفرگ  ام  زا  تسا ، هدوب  ام  نآ  زا  هچنآ  ایآ  تسا ؟ نیمه  تیعقاو  ایآ  یلو  تسا ، هدرک  دوبان  ای  بحاصت 
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ینعی نتفرگ ،» سپ   » یلو دـنا ، هتفرگ  قحان  هب  تسا ، هدوب  ام  کـلم  اـم و  لاـم  هچنآ  ینعی  نتفرگ ،» « ؟ دـنا هتفرگ  سپزاـب  ار  یتناـما 
رد هچنآ  تسا و  گرزب  دنوادخ  ِنآ  زا  همه  تسا ، نیا  تیعقاو  .تسا  هتفرگ  سپزاب  هدوب ، هدرپس  ام  دزن  تناما  هب  ار  هچنآ  هدنریگ ،

: دیامرف یم  هدیدپ  نیا  هرابردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسوا  يوس  زا  یتناما  تسام ، تسد 

ْوَأ َْتیَْنفَأَف  َْتلَکَأ  ام  ّالإ  ََکل  ْلَه  َو  ْنُکَت ؟ َْمل  ُْکلِْملا َو  َناک  ُْثیَح  َْتنُک  َْنیَأ  ُنیِکْـسِم ! ای  ِیلام ! ِیلام  َو  یِْکِلم ! یِْکِلم  َمَدآ : ُْنبا  ُلوُقَی 
(1) .َِکلام ْنِم  َْکیلإ  َّبَحَأ  َكِْریَغ  ُلام  َنوُکَیال  ْنَأ  ْلِقْعاَف  .ِْهیَلَع  ٌبَقاعُم  اّمِإ  ِِهب َو  ٌموُحْرَم  اّمِإ  َْتیَْقبَأَف  َْتقَّدَصَت ؟ ْوَأ  َْتیَْلبَأف  َتِْسَبل 

زج وت  لام  ایآ  ؟ يدوبن وت  دوب و  کلم  هک  ینامز  يدوب  اجک  ! اونیب يا  .نم  لاـم  نم  لاـم  و  نم ، کـلم  نم  کـلم  دـیوگ : یم  یمدآ 
یم یقاب   [ تترخآ يارب   ] یهد و یم  هقدص  ای  ینک  یم  هنهک  یـشوپ و  یم  ای  يرب  یم  نیب  زا  يروخ و  یم  هک  تسا  يرادقم  نامه 

تدوخ لام  زا  رتشیب  ار  يرگید  لام  هک  شیدنیب  سپ  ینیب ؟ یم  رفیک  ای  يوش و  یم  تمحر  لومـشم  ای  نآ ، رطاخ  هب  هک  يراذگ ؟
! یشاب هتشادن  تسود 

رگا ؟ میتسه لام  رب  مدـقم  ام  ای  تسام  رب  مدـقم  لام ، مینیبب  هکنیا  لوا  هتکن  .دراد  دوجو  یـساسا  هتکن  دـنچ  فیرـش ، مـالک  نیا  رد 
زا شیپ  تسام ، لام  رگا  مینادـب ؟ دوخ  لام  ار  نآ  میناوت  یم  هنوگچ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  لام  مینک ، ادـیپ  دوجو  اـم  هکنآ  زا  شیپ 

هتشاد و دوجو  لام  رشب ، زا  شیپ  .تسین  کلام  رـشب ، هک  دهد  ناشن  دناوت  یم  نخـس  نیا  رد  لمأت  تسا ؟ هدوب  یـسک  هچ  لام  نآ ،
دوجو مه  وا  زا  سپ 

ح 17. ص 356 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 1
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.تسا رشب  زا  ریغ  یسک  ِنآ  زا  لام ، تیکلام  سپ  .تشاد  دهاوخ 

لام زا  هچنآ  دنک ؟ یم  هدافتسا  نآ  زا  هچنآ  ای  دنرب  یم  ثرا  نارگید  دنام و  یم  هچنآ  تسا ؟ رشب  ِنآ  زا  يزیچ  هچ  هکنیا  مود  هتکن 
وا ِنآ  زا  تسا ، هدرک  هدافتـسا  ار  هچنآ  سپ  .درب  یمن  نوریب  اـیند  نیا  زا  يزیچ  ناـسنا ، .تسین  اـم  لاـم  دـسرب ، نارگید  هب  دـنامب و 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .دنک  یمن  فرصم  هچنآ  هن  دوب ، دهاوخ 

ٌبِهاذ و َوُهَف  َِکلذ  يوِس  ام  ینَْتقاَف ، یطْعَأ  ْوَأ  یْلبَأَف ، َسَِبل  ْوَأ  یْنفَأَف ، َلَـکَأ  اـم  ٌثـالث : ِِهلاـم  ْنِم  َُهل  اـمَّنِإ  َو  ِیلاـم ! ِیلاـم  ُدـّبَْعلا : لُوُقَی 
(1) .ِساّنِلل ُهُکِرات 

هدیشوپ ای  هدرب و  نیب  زا  هدروخ و  هچنآ  تسوا : يارب  شلام  زا  زیچ  هس  اهنت  هکنآ  لاح  و  تسا »! نم  لام  نم ، لام  : » دیوگ یم  هدنب 
.دور یم  دوخ  دراذگ و  یم  یقاب  مدرم  يارب  ار  نیا  زج  يزیچ  ره  .تسا  هتخاس  رادیاپ  هدیشخب و  ای  هدرک و  هراپ  و 

زا دوش ، یم  هتفرگ  هچنآ  تسین و  ینتفرگ  تسوا ، لام  هچنآ  .تسا  هدوبن  وا  لام  دورب ، تسد  زا  رگا  هدشن ، فرصم  هچنآ  نیاربانب ،
.تسین وا  ِنآ 

.دروخ ار  نآ  مغ  دش و  نآ  هتسب  لد  دیابن  تسین و  ام  ِنآ  زا  هدشن ، فرصم  هچنآ  هکنیا  موس  هتکن 

شبحاص هب  دـیاب  هک  دـنادب  یتناما  ار  لام  ناسنا ، هک  تسا  نیا  لام  نداد  تسد  زا  ماگنه  راک ، نیرتهب  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
، دنادب نآ  یلصا  کلام  ار  هدنریگ  و  يریگ » سپزاب   » ار لام  نتفر  تسد  زا  رگا  داقتعا ، نیا  اب  سپ  .دنادرگزاب 

ح 36. ص 172 ، ج 4 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ص 211 ؛ ج 8 ، ملسم ، حیحص  ص 368 ؛ ج 2 ، لبنح ، نبا  دنسم  - 1
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داد تسد  زا  ار  دوخ  دنزرف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحصا  زا  یـسک  .دوش  یمن  نیگمغ  لام ، نتفر  تسد  زا  يارب  رگید 
: دوب هدمآ  نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  داتسرف  يو  يارب  یتیلست  همان  ربمایپ  .دش  بات  یب  رایسب  و 

، َكَدـْنِع ِهَعَدْوَتْـسُملا  ِهیِراوَع  ِهَئینَْهلا َو    ِ هّللا ِبِهاوَم  ْنِم  َُکْنبا  َناک  اـمَّنِإ  ِْهیَلَع َو    ُ هّللا یَـضَق  يِذَّلا  َكِدـَلَو  یلع  َکُـعَزَج  ِینَغَلب  ْدَـقَف 
(1) .َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانإَف  ٍمُوْلعَم  ٍْتقَِول  ُهَضَبَق  ٍلَجَأ َو  یلِإ  ِِهب    ُ هّللا َکَعَّتَمَف 

ياه هیده  زا  وت  دنزرف  انامه  .تسا  هدیـسر  هدرک ، مکح  وا ] گرم  هب   ] دنوادخ هک  تدنزرف  هب  تبـسن  وت  یبات  یب  ربخ  نم ، هب  سپ 
هک یتقو  رد  تخاس و  دـنم  هرهب  نآ  زا  ار  وت  یتدـم  اـت  دـنوادخ ، .دوب  وت  دزن  وا  هتـشاذگ  هعیدو  هب  ياـه  هیراـع  زا  ادـخ و  ياراوگ 

(2) .میدرگ یمزاب  ادخ  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  سپ  .دناتس  ار  وا  دوب ، هدش  صخشم 

ثیدح نیا  رد  هک  يرگید  مهم  هتکن  .دیشخب  نیکست  تخاس و  مارآ  ار  يو  دنزرف ، ندوب  تناما  هب  هراشا  اب  ادخ  ربمایپ  تقیقح ، رد 
« ندوب ادـخ  زا   » نامه هلمج ، نیا  یتخانـش  هیاپ  .تسا  تبیـصم  ماگنه  َنوُعِجار ،» ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِءا   » هلمج ندرب  راـک  هب  دراد ، دوجو 

.تسین شدوخ  یتح  زیچ  چیه  کلام  وا  هکنیا  تسا و  ناسنا 

رـسمه .دش  رامیب  دـنزرف ، نیا  .تشاد  تسود  رایـسب  ار  شنادـنزرف  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  زا  هحلطوبا ،
شدنزرف گرم  دید  یتقو  هحلطوبا 

ص 164. ج 77 ، راونالاراحب ، ص 59 ؛ لوقعلا ، فحت  - 1
ص 3184 ج 7 ، هـمکحلا ، نازیم  ،ج 42،ص 159 ؛ راونالاراحب ،ص 209 ؛ لوقعلا فحت  ص 261 ؛ ج 3 ، یفاک ، لوصا  کـن : 8 - 2

«. عاجرتسإلا ینعم  »

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 78 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13561/AKS BARNAMEH/#content_note_68_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:69

، وا نتفر  زا  سپ  .داتـسرف  ربمایپ  دزن  دجـسم  هب  ار  يو  برغم ، ماـگنه  ور ، نیازا  .دـسرب  شرهوش  هب  یبیـسآ  دیـسرت  تسا ، کـیدزن 
چیه هک  تساوخ  زین  نارگید  زا  .تخاـس  ناـهنپ  هناـخ  زا  يا  هشوگ  رد  دـیچیپ و  يا  هچراـپ  رد  ار  وا  شرداـم  .تفر  اـیند  زا  دـنزرف 

شدـنزرف ر غارـس  تشگزاـب ، هحلطوبا  یتـقو  .تسارآ  ار  دوخ  درک و  هداـمآ  يا  هزمـشوخ  ياذـغ  سپـس  .دـنهدن  هحلط  هب  يربـخ 
.دروآ ار  اذغ  شرسمه  میروخب »؟ هک  تسه  ییاذغ  ایآ  : » دیسرپ هحلطوبا  .تسا  بوخ  وا  لاح  هک  تفگ  وا  هب  شرسمه  .تفرگا 

هب هدوب ، ام  دزن  هک  ار  يا  هعیدو  هکنیا  زا  يوش  یم  تحاران  اـیآ  : » تفگ يو  هب  شرـسمه  دیـسر ، شمارآ  هب  هحلطوبا  هکنآ  زا  سپ 
ار نآ  دنوادخ ، هک  دوب  یتناما  ام  دزن  وت  رـسپ  : » تفگ شرـسمه  .هن » هّللا !  ناحبـس  : » تفگ هحلطوبا  میـشاب »؟ هدنادرگزاب  شبحاص 
« .متـسه وـت  زا  رت  هتـسیاش  ندرک ، يراـبدرب  هب  نم  سپ  : » تفگ تشاد ، یم  تسود  رایـسب  ار  شدـنزرف  هک  هحلطوـبا  .تـفرگ » سپ 

(1)  . ...درک تکرح  یبنلادجسم  يوس  هب  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  درک و  لسغ  تساخرب و  اج  زا  سپس 

يارب ار  قطنم  نیمه  یتقو  درک و  يرابدرب  قطنم ، نیمه  رب  هیکت  اب  دوخ ، دـنزرف ، نآ  ردام  .تسا  دـنزرف  نتـسناد  تناما  هزجعم  نیا ،
هب ناسنا  ياـه  شنکاو  رد  تخانـش  شقن  هدـنهد  ناـشن  نیا ، .دـشن  باـت  یب  زین  وا  درک ، وگزاـب  دـنزرف ) نآ  ردـپ  ینعی   ) شرـسمه

نیدب دزاس و  ریذپ  لمحت  ار  دنیاشوخان  ياه  تیعقوم  دناوت  یم  هنادنمدرخ  شرگن  یقطنم و  تخانـش  .تسا  راوگان  خلت و  ثداوح 
.دنک يریگولج  یناور  ياهراشف  زورب  زا  ناس ،

ح 1. ج 82،ص 150 ، راونألاراحب ، ص 67 ؛ تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، داؤفلا ، نکسم  - 1

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 79 
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( ییوج تذل  لیدعت   ) یلیدعت لرتنک  . 5

هراشا

( ییوج تذل  لیدعت   ) یلیدعت لرتنک  . 5

تیعقوم ندرک  راـهم  ینعی  یلیدـعت ، لرتنک  .تسا  ربص  ققحت  دـنیاشوخان و  تیعقوم  لرتنک  لـماوع  رگید  زا  ییوج ، تذـل  لیدـعت 
.ییوج تذل  ندرک  لیدعت  هار  زا  نآ  ندرک  تیریدم  دنیاشوخان و 

لمحت دوش ، ناـسنا  یگدـنز  نکر  ییوـج ، تذـل  رگا  ببـس ، نیمه  هب  .تسا  نازیرگ  جـنر ، درد و  زا  هک  تسا  نیا  تذـل  تعیبـط 
یم ریذپانراهم  وا  یگدینت  ریگ و  نیمز  اهنآ  ربارب  رد  بلط ، تذل  ناسنا  دـنریذپانزیرگ و  اه  یتخـس  .دوب  دـهاوخ  راوشد  اه  یتخس 

تیدا .دش  دهاوخ  لیدبت  یناور  ياهراشف  شیازفا  يارب  یلماع  هب  ییارگ ، تذل  نیمه  میهاوخ و  یم  یتحار  يارب  ار  تذل  ام  .دوش 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ایجروج  هاگشناد  یسانش  ناور  داتسا  نوسلوج ، فوکیو 

هناشن هودنا ، مغ و  دننک و  یگدنز  لاحشوخ  داش و  دیاب  مدرم  هک  تسا  راوتسا  هیاپ  نیا  رب  ناور ، تشادهب  هرابرد  ام  ینونک  هفـسلف 
بانتجا یجنر  درد و  هک  یناسک  ربارب  رد  ار  دوخ  دـیاب  اه  شزرا  ماظن  داقتعا و  نیا  .تسا  یگدـنز  اب  قاـبطنا  مدـع  يراـگزاسان و 

زین كانهودنا  دنتـسین ، داش  هکنیا  رطاخ  هب  دنمدرد ، دارفا  هک  دوش  یم  بجوم  هشیدنا  هویـش  نیا  اریز  دنادب ؛ لوئـسم  دنراد ، ریذپان 
(1) .دنوشب

هک يروحم  تذـل  .تسا  هدادـن  رارق  تذـل  ار  دوخ  ِزاس  یگدـنز  ياه  هزومآ  لقث  زکرم  نید ، ارچ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  رتهب  نونکا 
.درادن رتشیب  هودنا  زج  يا  هجیتن  تسا ، یبرغ  گنهرف  هژیو  هب  يدام  گنهرف  یگژیو 

يارب ناسنا  .دورب  نایم  زا  ییوج  تذل  ندوب  روحم  هک  تسا  نیا  هراچ  هار 

ص 173. اسرد ، نارهت ، انعم ، يوجو  تسج  رد  ناسنا  - 1

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 80 
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: دراد دوجو  ییاه  هار  ییوج ، تذل  لیدعت  يارب  دشابن ، بلط  تذل  دیاب  دربب ، تذل  هکنیا 

ایند هب  یتبغر  یب  فلا )

ایند هب  یتبغر  یب  فلا )

ناوت دشاب ، تبغر  یب  دهاز و  ایند  هب  هک  یسک  .دنناد  یم  یگدنز  روحم  ار  ییوج  ماک  هک  تسا  یناسک  صوصخم  ندرک  یبات  یب 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .دبای  یم  شیازفا  رایسب  وا  يرابدرب  لمحت و 

(1) .ُتابیِصُملا ِْهیَلَع  َْتناه  اْینُّدلا  ِیف  َدِهَز  ْنَم 

.ددرگ یم  ناسآ  وا  رب  اه  تبیصم  دشاب ، تبغر  یب  ایند  هب  سک  ره 

«، ادرف ینارگن   » ینعی بارطـضا ، .دوش  یم  ترـسح  هودـنا و  بارطـضا ، ببـس  يزیرگ ، یتخـس  رادـیاپان و  ياـیند  زا  یهاوخ  تذـل 
دراو تبیصم  ربارب  رد  نارگن و  هدنیآ ، هب  دوش ، بلط  تذل  ناسنا ، رگا  زورید .» سوسفا   » ینعی ترـسح ، و  زورما » مغ   » ینعی هودنا ،

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .درب  یم  رس  هب  سوسفا  هآ و  رد  دوخ ، زورید  اب  دروخرب  رد  تسا و  نیگمغ  هدش ،

(2) .َُهل َعاطِْقنا  َال  ٍنْزُح  ٍّمَِهب َو  َو  َُهل ، َغارَف  ٍلُغُِشب ال  َو  َُهل ، َءانَغ  ٍْرقَِفب ال  اْینُّدلا ؛ یَلَع  َّبَکَأ  ْنَِمل  ٍثالَِثب  ٌِمیعَز  اَنَأ 

درادن یگدوسآ  هک  یی  يراتفرگ  درادن و  يزاین  یب  هک  يرقف  منک : یم  نیمضت  تسایند ، هتـسب  لد  هک  یـسک  يارب  ار  زیچ  هس  نم 
.درادن نایاپ  هک  یهودنا  نزح و  و 

ح 3؛ ص 277 ، یمالـسالا ، رـشنلا  هسـسؤم  مق ، دیفم ، یلامأ  ص 446 ؛ قالخألا ، مراـکم  ح 1 ؛ ص 50 ، ج 2 ، یفاـک ، لوـصا  - 1
ح 19. ص 351 ، ج 68 ، راونألاراحب ،

ح 43. ص 81 ، ج 73 ، راونالاراحب ، ص 344 ؛ ج 1 ، رئاخذلاراد ، مق ، دئاوفلا ، زنک  - 2

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 81 
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نینچ تسا و  روآ  هودـنا  دوخ ، ندوب ، اهوزرآ  نیا  ندروآ  تسد  هب  هشیدـنا  رد  .دراد  یناوارف  ياـهوزرآ  اهدـیما و  اـیند ، هتـسب  لد 
یم هراب  نیا  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .تشاد  دـهاوخ  نادـنچدص  یهودـنا  دـسرن ، شیاه  هتـساوخ  هب  هک  هاگ  نآ  يدرف 

(1) «. دیازفا یم  ار  نزح  هودنا و  ایند ، هب  تبغر  َنْزُحلا ؛ َّمَْهلا َو  ُِرثُْکت  اْینُّدلا  ِیف  ُهَبْغَّرلَا  : » دیامرف

.دوش یم  ناسنا  شیاـسآ  نتفر  ناـیم  زا  ببـس  هک  تساـیند  هب  یگتـسب  لد  ياهدـمآ  یپ  زا  تغارف ، نداد  تسد  زا  یلوغـشم و  لد 
ٌهَلَغْشَم اْینُّدلا  َّنإ  : » تسا هدش  هراشا  یلوغشم  لد  هلئسم  هب  اه  شرافس  نیا  زا  یکی  رد  هک  دراد  رذوبا  هب  یناوارف  ياه  شرافس  ربمایپ 

(2) «. تسا ندب  بلق و  هدننک  لوغشم  ایند  انامه  ِنَدَبلا ؛ ِْبلَْقِلل َو 

یلـص مظعا  ربمایپ  .درب  یم  نایم  زا  زین  ار  نت  یگدوسآ  هکلب  دیادز ، یم  ار  ناور  یگدوسآ  اهنت  هن  ایند  هب  یگتـسب  لد  هکنیا  بلاج 
(3) «. دزادنا یم  جنر  هب  ار  ندب  ایند  هب  یگتسب  لد  َنَدَْبلا ؛ ُبِْعُتت  اْینُّدلا  ِیف  ُهَبغَّْرلَا  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

زا ار  ناسنا  ایند ، زا  یگتـسب  لد  عطق  .تسا  یگدـنز  یگدوسآ  نیمأت  رد  ایند  هب  نتـشادن  یگتـسب  لد  یتبغر و  یب  ریثأـت  مهم ، هتکن 
یفطاع و هطبار  ناسنا ، رگا  .دزاس  یم  دراو  ناسنا  رب  یناوارف  راشف  نآ ، دورف  زارف و  ایند و  يرادیاپان  .دنک  یم  اهر  ایند  دورف  زارف و 

مطالت رد  هراومه  دوش و  یم  اهر  زین  نآ  دورف  زارف و  زا  دشابن ، نآ  هتـسب  لد  دنک و  عطق  دورف  زارف و  رپ  لماع  نیا  اب  ار  دوخ  یناور 
ربمایپ .دنام  دهاوخن  هرهب  یب  زین  نآ  ياه  تبهوم  زا  دنچ  ره  دوب ، دهاوخن 

هـسسؤم توریب ، بولقلا ، داشرا  ص 441 ؛ ،ج 2 ، نیظعاولا هضور  ،ص 269 ؛ راونألا هاکشم  ح 114 ؛ ص 73 ، ج 1 ، لاـصخلا ، - 1
ح 65. ص 91 ، ج 73 ، راونألا ، راحب  ،ص 358 ؛ لوقعلا فحت  ص 19 ؛ یملعالا ،

ح 3. ص 81 ، راونألاراحب ج 77 ، ص 463 ؛ قالخألا ، مراکم  ح 1162 ؛ ص 523 ، یسوط ، یلامأ  - 2
ص 299،ح3364. ج 2 ، سودرفلا ، - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 82 
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

(1) .ُُهْنیَع ْتَّرَق    ُ هّللا ُهَقَزَر  اِمب  َیِضَر  نَم  َو  ُُهنََدب ، َحارَتْسِإ  َتاف  اّمِم  ُهُؤاجَر  َعَطَْقنا  ِنَم 

هدرک شا  يزور  دنوادخ  هچنآ  زا  سک  ره  دبای و  یم  شیاسآ  شندب  دنک ، عطق  تسا ، هتفر  تسد  زا  هچنآ  زا  ار  شدـیما  سک  ره 
.دوش یم  نشور  شا  هدید  دشاب ، یضار  تسا 

گرم دای  ب )

گرم دای  ب )

هناخ هب  يا  هناـخ  زا  لاـقتنا  گرم ، دـنچره  .تسین  يزیرگ  نآ  زا  ار  یناـسنا  چـیه  هک  تسا  یگدـنز  ياـه  تیعقاو  زا  یکی  گرم ،
یگدـنز و فطع  هطقن  گرم ، .تسا  زین  روآ  سرت  يرما  تسوب ، شوخ  رخاف و  سابل  اب  وبدـب  كرچ و  سابل  ینیزگ  ياج  رگید و 

.دور یم  رامش  هب  یگدنز  راوشد  تخس و  ياه  هندرگ  زا  یکی  ور ، نیازا  .تسا  ناسنا  ماجرف  هدننک  نییعت 

تخـس و تیعقاو  نیا  هب  هجوت  هک  تسا  هراب  نیا  رد  ثحب  نونکا  .دـبلط  یم  ار  يرگید  لاجم  گرم ، تقیقح  هراـبرد  نتفگ  نخس 
قیقد دـیاش  نیا  .تساه  تذـل  هدـننکدوبان  گرم ، دای  .دراد  اه  تبیـصم  اه و  یگدـینت  شهاک  رب  يدایز  رایـسب  ریثأت  زیگنارب ، لوه 

ناسنا دوجو  رد  ار  یهاوخ  تذل  گرم ، يروآدای  .میتسه  دهاش  نآ  رب  ار  دـیکأت  نیرتشیب  اه ، تیاور  رد  هک  دـشاب  یفیـصوت  نیرت 
ياهراشف راچد  تالکـشم  اه و  یتخـس  اـب  ییوراـیور  ماـگنه  تسا ، هاوخ  تحار  وج و  تذـل  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا  .دـناریم  یم 

هاگ تخس و  یناور 

، راونألا هاکشم  ص 54 ؛ مالـسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  هسردم  مق ، صیحمتلا ، ص 40 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 225 ؛ یسوط ، یلاما  - 1
ج 2،ص 441. نیظعاولا ، هضور  ص 258 ؛ ج1 ، لاصخلا ، کن : ص 131 ؛

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 83 
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یم ریذـپ  لمحت  کچوک و  ار  یخلت  هثداح  ره  یگدـنز ) هعقاو  نیرتزیگنارب  لوه  نیا   ) گرم يروآدای  یلو  دوش ، یم  اسرف  تقاط 
.دزاس

: دندیسرپ نارضاح  دینک .»! دای  ار  اه  تذل  هدننکدوبان  هراومه  : » دومرف نارـضاح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يزور 
: دومرف نانآ  خساپ  رد  ترضح  تسیچ »!؟ اه  تذل  هدننکدوبان  ادخ ! ربمایپ  يا  »

(1) .ِتاْریَْخلا ِیف  َعَراس  ُتاِبیصُملا ، ِْهیَلَع  َْتناه  ْنَم  ُتاِبیصُْملا َو  ِْهیَلَع  َْتناه  ِتاوَهَّشلا ، ِنَع  الَس  ِتْوَْملَا  َرْکِذَرَثْکَأ  ْنَم  ُهَّنِإَف  ُتْوَْملَأ ؛

وا رب  اه  تبیصم  دوش ، ادج  اه  توهش  زا  هک  یسک  دوش و  یم  ادج  اه  توهـش  زا  دشاب ، گرم  دای  هب  دایز  هک  یـسک  انامه  گرم ؛
.دریگ یم  باتش  تاریخ ، رد  دش ، ناسآ  وا  رب  اه  تبیصم  هک  یسک  دوش و  یم  ناسآ 

ناسآ زین  اـه  یتخـس  لـمحت  دوش ، شوماـخ  سح ، نیا  هک  هاـگ  نآ  تسا و  ناـسنا  ییوج  تذـل  ببـس  هب  اهدادـیور ، یخرب  یخلت 
.دوب دهاوخ 

تبغر یب  ایند  هب  ار  ناسنا  گرم ، دای  .تساه  ینارگن  شهاک  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  هکلب  تسین ، هدـننکدیماان  اهنت  هن  گرم ، دای 
دزادرپ یم  یتسم  شیع و  هب  یگدنز ، دنیاشوخ  رد  هن  لداعتم ، ناسنا  .دوش  یم  یگدنز  رد  لداعت  ظفح  ببـس  رما ، نیا  دزاس و  یم 

دای ، » اهنآ نیرترثؤم  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  ییاه  هار  لداعت ، هطقن  نیا  هب  ندیسر  يارب  .تسا  بات  یب  یگدنز  دنیاشوخان  رد  هن  و 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  گرم »

َْدنِع ُهوُُمتْرَکَذ  ْنإَف  اْینُّدلا ، ِیف  ُدِّهَُزی  َبُونُّذلا َو  ُصِّحُمی  ُهَّنإَف  ِتْوَْملَا ، َرْکِذ  اوُِرثْکَأ 

ص 386. هایحلا ، هبتکم  راد و  توریب ، دیز ، دنسم  - 1
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(1) .مُکِْشیَِعب ْمُکاضْرَأ  ِْرقَْفلا  َْدنِع  ُهوُُمتْرَکَذ  ْنِإ  ُهَمَدَه َو  ینِْغلا 

دای ییاراد  ماگنه  ار  نآ  رگا  ور ، نیازا  .دـنک  یم  تبغر  یب  ایند  هب  ار  ناسنا  دـیادز و  یم  ار  ناهانگ  اریز  دـینک ؛ دای  دایز  ار  گرم 
.دزاس یم  یضار  نات  یگدنز  زا  ار  امش  دینک ، دای  يرادن  ماگنه  ار  نآ  رگا  دنک و  یم  شدوبان  دینک ،

ماگنه ناسنا  هک  تسین  رنه  نیا  .دناد  یم  اه  یتخـس  رد  یگدنز  زا  يدنـسرخ  دیلک  ار  گرم  دای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
یم لصاح  گرم  دای  هار  زا  نیا ، دشاب و  یـضار  یگدنز  زا  اه  یتخـس  رد  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  دـشاب ، دـنماضر  ییاراد ،

هتـسویپ تکرح  کی  ار  یگدـنز  دـنادب و  هدـنز  هراومه  ار  دوخ  رگا  ناسنا  .دزاس  یم  ریذـپ  لمحت  ار  اه  یتخـس  گرم ، داـی  .دوش 
ریغ رد  .دشاب  هارمه  رطاخ  یگدوسآ  اب  دیاب  هشیمه  یگدنز  .دوب  دهاوخ  ریذپان  لمحت  شیارب  یگدـنز  نیا  ندوب  تخـس  درامـشب ،
دنیب یم  ریذپ  نایاپ  ار  ایند  یگدنز  دتفا ، یم  گرم  دای  هب  ناسنا  یتقو  .دوش  یم  رگناریو  هدننک و  هدوسرف  ریگ ، تقاط  تروص ، نیا 

.دوش یم  ریذپ  لمحت  دوجوم ، عضو  ناس ، نیدب  دزاس و  یم  شوماخ  ار  ییوج  تذل  نآ ، ندوب  زیگنا  لوه  و 

هب وا  يارب  یـشیاشگ  دشاب ، گرم  دای  هب  یتخـس  رد  ناسنا  رگا  .دراد  هدـننک  تیریدـم  هدـننکراهم و  شقن  گرم ، دای  تقیقح ، رد 
، دشاب تمعن  زان و  رد  ناسنا  رگا  نینچمه  .تسا  ریذپ  لمحت  یگدنز ، جراخ و  انگنت  نآ  زا  هک  دنک  یم  ساسحا  دـیآ و  یم  تسد 

تیلاعف نادیم  هک  درادنپ  یم  دنک و  یم  ییاهر  يدازآ و  ساسحا 

ح 42098. ص 543 ، ج 15 ، لامعلازنک ، ح 1401 ؛ ص 208 ، ،ج 1 ، ریغصلا عماج  - 1
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یم هتفرگ  اه  یتیلوئسم  یب  اه و  يور  هدایز  يولج  گنت و  اهتنا  یب  هریاد  نآ  دشاب ، گرم  دای  هب  رگا  تلاح ، نیا  رد  .دراد  يرایسب 
دـنیاشوخ و رد  گرم ، دای  سپ  .تسا  گرم  دای  یناور  درکراک  نیا ، .دـنام  یم  یقاـب  لداـعت  تلاـح  رد  ناـسنا ، عومجم ، رد  .دوش 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .دراد  یگدننک  تیریدم  شقن  یگدنز  دنیاشوخان 

ِِهب ُْمتْدُـجَف  ْمُْکَیلِإ  ُهَضََّغب  ینِغ  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُمْتِبثُاَف َو  ِِهب  ُْمتیِـضَرَف  ْمُْکیَلَع  ُهَعَّسَو  ٍقیِـض  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَّنِإَف  ِتاّذَّللا  ِمِداه  ِرْکِذ  ْنِم  اوُِرثْکَأ 
(1) .ُْمتْرِجُاَف

تیاضر نآ  زا  سپ ، .دیاشگ  یم  امش  يارب  ار  نآ  دیشاب ، انگنت  رد  امـش  رگا  نامگ ، یب  اریز  دینک ؛ دای  دایز  ار  اه  تذل  هدننکدوبان 
، هجیتن رد  دیوش و  یم  هدنـشخب  سپ  .دزاس  یم  امـش  ضوغبم  ار  نآ  دیـشاب ، انغ  رد  رگا  .دیرب  یم  باوث  هجیتن ، رد  دینک و  یم  ادیپ 

.دیریگ یم  شاداپ 

: تسا هدش  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  يرگید  مالک  رد 

(2) .اهَقَّیَض ّالِإ  ٍهَعَس  ِیف  ُهَرَکَذ  ِْهیَلَع َو ال  ُهَعَّسَو  ّالِإ  ِْشیَْعلا  ْنَم  ٍقیِض  ِیف  ٌدَحَأ  ُهْرُکْذَی  َْمل  ُهَّنِأَف  ِتاّذَّللا  ِمِداه  َرْکِذ  اوُِرثْکَأ 

وا رب  ار  یگدنز  هکنیا  رگم  دروآ ، یمن  دای  هب  یگدنز  ياهانگنت  رد  ار  نآ  سک  چیه  اریز  دیـشاب ؛ اه  تذل  هدـننکدوبان  دای  هب  دایز 
.دنک یم  گنت  ار  نآ  هکنآ  رگم  دروآ ، یمن  دای  هب  ار  نآ  شیاشگ ، رد  هاگ  چیه  دیاشگ و  یم 

راصنا زا  یکی  هب  ربمایپ  ور ، نیازا  .دیاشگ  یم  ار  اه  یتخس  ِگنت  هقلح  دزاس و  یم  دودحم  ار  هافر  هتخیـسگراسفا  هنماد  گرم ، دای 
: دیامرف یم  شرافس  نینچ  تسا ، هتشاد  یلکشم  هک  هنیدم 

ص 335. نیدلا ، مالعا  صص 18 و 48 ؛ ج 1 ، بولقلا ، داشرا  - 1
ص 208 ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ح 42097 ؛ ص 542 ، ج 15 ، لامعلا ، زنک  - 2
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(1) .اْینُّدلا ِْرمَأ  ْنَع  کیِّلَُسی  ُهَّنِأَف  ِتْوَْملا ، ِرْکِِذب  َکیِصُوا 

.دهد یم  شمارآ  ایند  تخس ]  ] روما زا  ار  وت  هک  منک  یم  شرافس  گرم  دای  هب  ار  وت 

یم یضار  تسه ، هچنآ  هب  ار  ناسنا  (2) و  دهد یم  شهاک  تسا ، یناور  ياهراشف  لماوع  زا  یکی  هک  ار  ایند  هب  تبغر  گرم ، داـی 
زیچان ریقح و  ار  ایند  گرم ، .دوش  یم  راومه  اه  یتخـس  ناسآ و  وا  رب  یگدنز   (4)، دش یضار  ایند  كدنا  هب  ناسنا  رگا  (3) و  .دنک

.تسین هصغ  هودنا و  هتسیاش  مه  زاب  دشاب ، هتشاد  یتساک  هچره  زیچان ، يایند  دزاس و  یم 

( اه یتخس  ندوب  رادانعم   ) ییانعم لرتنک  . 6

هراشا

( اه یتخس  ندوب  رادانعم   ) ییانعم لرتنک  . 6

ياه تیعقوم  لرتنک  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یمهم  لـماوع  زا  اـهنآ ، ياـنعم  تخانـش  اـه و  یتخـس  ثداوح و  يراداـنعم  زا  یهاـگآ 
هب هجوت  هار  زا  نآ  ندرک  تیریدـم  دـنیاشوخان و  تیعقوم  راـهم  ینعی  ییاـنعم ، لرتنک  ساـسا ، نیا  رب  .دـهد  یم  يراـی  دـنیاشوخان 

.اهنآ يانعم 

یب انعم و  یب  یگدـنز ، دـنیاشوخان  ياه  هثداح  رگا  .تسا  ثداوح  ندوب  انعم  یب  ساسحا  یناور ، راشف  یگدـینت و  لماوع  زا  یکی 
ییانعم رطاخ  هب  دشاب ، هتشاد  رواب  اهراک  يرادانعم  هب  ناسنا  رگا.دوب  دنهاوخن  ریذپ  لمحت  دنوش ، یبایزرا  لصاح 

ص167. ج 82 ، راونألاراحب ، ص 199 ؛ تایرفعجلا ، ص 221 ؛ ج 1 ، فراعملاراد ، رصم ، مالسالا ، مئاعد  - 1
مکحلا و نویع  ح 2651 ؛ ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ُُهتَبْغَر .» اینُّدـلا  ِیف  ْتَّلَق  ِتْوَْملا ، ِرْکِذ  ْنِم  َرَثْـکَا  ْنَم   : » مالـسلا هیلع  یلع  ماـما  - 2

ص 438. ظعاوملا ،
مکحلا نویع  ح 2650 ؛ ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ِفافَْکلِاب .» اینُّدلا  َنِم  َیِضَر  ِتْوَملا ، ِرْکِذ  ْنِم  َرَثْکَا  ْنَم   : » مالسلا هیلع  یلع  ماما  - 3

ص 440. ظعاوملا ، و 
ص ج 1 ، دئاؤفلازنک ، تمکح 349 ؛ هغالبلا ، جهن  ِریِسَیلِاب .» اینُّدلا  َنِم  َیِضَر  ِتوَْملا ، َرْکِذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ْنَم   : » مالـسلا هیلع  یلع  ماما  - 4

ح 3128. ملکلاررد ، مکحلاررغ و  63 ؛
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ار اه  یتخـس  نآ ، رطاخ  هب  هک  میراد  زاین  يزیچ  هب  دوخ ، یگدنز  رد  ام  .درک  دهاوخ  لمحت  زین  ار  راوشد  ياهراک  یتح  دنراد ، هک 
ياه يرامیب  نامرد  ياه  هار  زا  یکی  هزورما  ببس ، نیمه  هب  .تساز  شنت  لماوع  نیرت  مهم  زا  انعم ، نتفای  رد  یماکان  .مینک  لمحت 

ار اهنآ  میتفای ، تسد  انعم  نیا  هب  رگا  .میبایرد  ار  اهالب  اه و  یتخـس  ياـنعم  دـیاب  سپ  .تسا  یناـمرد ) اـنعم   ) اـی یپارتوگول  یناور ،
: زا دنترابع  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  .میزرو  یم  قشع  اهنآ  هب  هکلب  میرادنپ  یمن  راب  نایز 

هانگ زا  ندش  كاپ  فلا )

هانگ زا  ندش  كاپ  فلا )

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .دراد  ار  نآ  ياه  یتخس  شزرا  یگزیکاپ ، تسا و  ندش  هزیکاپ  یتخس  الب ، یتخس 

(1) .ُهایاطَخ ْنِم  اِهب    ُ هّللا َرَّفک  ّالِإ  اهُکاُشی  ِهَکْوَّشلا  یّتَح  ٍّمَغ  َيَذَأ َو ال  ٍنَزَح َو ال  ٍّمَه َو ال  ٍبَصَو َو ال  ٍبَصَن َو ال  ْنِم  َِملْسُْملا  ُبیُِصی  ام 

، لاـعتم دـنوادخ  هکنیا  رگم  دور ، یم  وا  ياـپ  هب  هک  یغیت  یتـح  دـسر ، یمن  ناملـسم  هب  یمغ  نزح و  هودـنا و  جـنر و  درد و  چـیه 
.دزرمآ یم  نآ  رطاخ  هب  ار  يو  ناهانگ 

یلص مظعا  ربمایپ  .درب  یم  نایم  زا  ار  ناسنا  ياه  یصلاخان  هک  تسا  يا  هروک  دننامه  .دراد  نیریش  يا  هویم  یلو  تسا ، تخس  الب ،
: دیامرف یم  يرادانعم  هیبشت  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

َراّنلا ِتَلِخُْدا  ٍهَدیِدَح  ِلَثَمَک  یّمُْحلا  ِوَأ  ُکْعَْولا  ُُهبیُِصی  نَیِح  ِْدبَْعلا  ُلَثَم  امَّنِإ 

، لئاسولا كردتسم  ص 38 ؛ لوقعلا ، فحت  کن : ص 303 ؛ ،ج2 ، لبنح نبا  دنسم  ص 2137،ح 5318 ؛ ،ج 5 ، يراخبلا حیحص  - 1
ص 144. ج 77 ، راونالا ، راحب  ص 57 ؛ ج 2 ،
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(1) .اُهبیِط یْقبَی  اهَثَبَخ َو  ُبَهْذَیَف 

نآ یـصلاخان  هجیتن ، رد  دوش و  یم  شتآ  لخاد  هک  تسا  ینهآ  لَثَم  دوش ، یم  بت  ای  دیدش  يرامیب  راچد  هک  یماگنه  هدـنب ، لَثَم 
.دنام یم  نآ  صلاخ  دوش و  یم  هدودز 

هدنار هدـید ، تبیـصم  هک  تسین  هنوگ  نیا  .تسا  دـنوادخ  دزن  ناسنا  ندوب  یمارگ  هناشن  اه ، يراتفرگ  اهالب و  هک  تساجنیا  بلاج 
: دیوگ یم  دنک و  یم  تیاکش  دنوادخ  هب  ناربمایپ  زا  یکی  .دنوادخ  بوبحم  تمعن ، بحاص  ناسنا  دشاب و  دنوادخ  هاگرد  زا 

دراو وا  رب  ار  الب  ینادرگ و  یمرب  وا  زا  ار  ایند  وت  یلو  دوش ، یم  تعاط  لها  دروآ و  یم  ناـمیا  وت  هب  تناگدـنب  زا  يا  هدـنب  یهاـگ 
ار ایند  ینادرگ و  یمرب  يو  زا  ار  الب  وت  یلو  دوش ، یم  تیصعم  لها  دزرو و  یم  رفک  وت  هب  تناگدنب  زا  يا  هدنب  یهاگ  .يزاس  یم 

! ینک یم  وا  بیصن 

: دومرف وا  هب  خساپ  رد  دنوادخ  ربمایپ ، هتفگ  هب 

ٌتانَـسَح ُهَلَف  ُِرفاْکلا  َيِْدبَع  اّمَأ  .ٍتانَـسَِحب َو  ُهَیِزْجُاَف  ینَِیتْأَی  یّتَح  ًءالِْتبا  َُهل  ُضِرْعَأ  اْینُّدلا َو  ُْهنَع  يِوْزأَف  ٌتائِّیَـس  ُهَلَف  ُنِمْؤُملا  َيِْدبَع  اّمَأ  َو 
(2) .ِِهتائّیَِسب ُهَیِزْجُاَف  ینَِیتْأَی  یّتَح  اینُّدلا  َُهل  ُضِرْعَأ  َءالَبلا َو  ْهنَع  يِوْزَأَف 

اه یکین  اب  ار  وا  دـیآ و  نم  دزن  ات  مدرک  هضرع  وا  رب  ار  الب  مدـنادرگرب و  وا  زا  ار  ایند  سپ  .تشاد  یناهانگ  نم ، نمؤم  هدـنب  اـما  و 
هدنب اما  مهد و  شاداپ 

ص 323. ج 3 ، لامعلا ، زنک  ح 5824 ؛ ص 488 ، ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 1
ح 8662. ص 755 ، ج 3 ، لامعلا ، زنک  ص 123؛ ج 8 ، ءایلوألا ، هیلح  ح 12735 ؛ ص 117 ، ج 12 ، ریبکلا ، مجعملا  - 2
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شدنـسپان ياهراک  رطاخ  هب  ار  وا  دیآ و  نم  دزن  ات  مدرک ، هضرع  وا  هب  ار  ایند  مدـنادرگ و  وا  زا  ار  الب  سپ  .تشاد  یتانـسح  مرفاک 
.مهد رفیک 

هدنهدرازآ هتکن  .تسا  ناسنا  قح  رد  ادخ  تبحم  هناشن  هکلب ، تسین ، ناسنا  هب  ادخ  ندرک  تشپ  يراوخ و  هناشن  اه ، يراتفرگ  سپ 
هن تسا ، تمارک  هناـشن  هک  دـنادب  درب و  یپ  نآ  هدـیاف  هب  رگا  یلو  دـنادب ، تناـها  يراوـخ و  هناـشن  ار  ـالب  ناـسنا ، هک  تسا  نیمه 

ریذپ لمحت  تبیـصم ، لصا  هنرگو  تسا  يا  هیـشاح  ياهروصت  نیمه  دزاس ، یم  ریذپ  لمحت  ار  اهالب  هچنآ  .دریگ  یم  مارآ  تناها ،
.تسا

: دومرف ربمایپ  ماگنه ، نیا  رد  دشن ! رامیب  چیه  دُرم و  داب ، شیاراوگ  تفگ : یسک  .درک  توف  یصخش  مالسا ، ربمایپ  نامز  رد 

(1) .ِِهتائِّیَس نِم  ِِهب  ُرّفَُکی  ٍضَرَِمب  ُهالَْتبا    َ هّللا َّنَأ  َْول  َکیِرُدی  ام  َو  َکَْحیَو !

.دیشخب یم  ار  شناهانگ  نآ ، هلیسو  هب  دوب ، هدرک  التبم  يرامیب  هب  ار  وا  دنوادخ ، رگا  یناد  یم  هچ  وت  وت ! رب  ياو 

نامیا یب  درف  دناد ، یم  انعم  یب  ار  ایالب  هک  یـسک  نآ  .دشاب  هتـشاد  خلت  يرهاظ  دنچ  ره  تسا ، هدـیافرپ  نیریـش و  نمؤم ، يارب  الب 
: دیامرف یم  تقیقح  نیا  هرابرد  ربمایپ  .تسا 

َُّمث َضِرَم  اذِإ  َِقفانُْملا  َّنِإ  .ُِلبْقَتْسَی َو  امِیف  َُهل  َهَظِعْوَم  ِِهبُونُذ َو  ْنِم  یـضَم  اِمل  ًهَراّفَک  َناک  ُْهنِم    ُ هّللا ُهافْعَأ  َُّمث  ُمْقُّسلا  َُهباصَأ  اذِإ  َنِمْؤُْملا  َّنِإ 
(2) .هُُولَسْرَأ َِمل  ِرْدَی  َْمل  هُُولَقَع َو  َِمل  ِرْدَی  ْمَلَف  ُهُولَسْرَأ  َُّمث  ُهَلْهَأ  ُهَلَقَع  ِِریعَبلاَک  َناک  َیِفُْعا 

 . ح 8 ص 942 ، ج 2 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، أطوملا ، - 1
 . ح 6686 ص 307 ، ج 3 ، لامعلا ، زنک  ح 3089 ؛ ص 55 ، ج 2 ، هیوبنلا ، هنسلا  ءایحا  راد  توریب ، دواد ، یبأ  ننس  - 2
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یلو تسا ، شا  هدنیآ  يارب  يا  هظعوم  هتـشذگ و  ناهانگ  هرافک  دهد ، تیفاع  ار  وا  دنوادخ ، سپـس  دوش و  رامیب  یتقو  نمؤم  انامه 
یمن وا  تسا و  هدرک  زاب  ار  وا  سپـس  هتـسب و  ار  وا  شبحاص  هک  تسا  يرتش  دننامه  دبای ، تیفاع  سپـس  دوش و  رامیب  یتقو  قفانم ،

.دندرک زاب  ار  وا  ارچ  دناد  یمن  دنتسب و  ار  وا  ارچ  دناد 

هجرد عیفرت  الب و  ب )

هجرد عیفرت  الب و  ب )

هکنیا يارب  دـنوادخ  یهاگ  .تسین  درف  ندوب  راک  هنگ  يانعم  هب  اهالب  هشیمه  .تسا  هجرد  شیازفا  اه ، یتخـس  اهالب و  رگید  يانعم 
يارب اهالب  .دوش  یم  صخـشم  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  يالتبا  زار  هک  تساجنیا  .دزاـس  یم  ـالتبم  ار  وا  دربب ، رتـالاب  ار  یـسک  هجرد 

یم هراب  نیا  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  هدنهد  عیفرت  هکلب  تسین ، هدننک  كاپ  دندنم ، هرهب  تمصع  ماقم  زا  هک  نانآ 
: دیامرف

(1) .ٌهمَارَک ِءاِیلوَْأِلل  ٌهَجَرَد و  ِءِایْبنَْأِلل  ٌناحْتِما َو  ِنِمْؤُْمِلل  ٌبَدَأ َو  ِملاّظِلل  َءالَْبلا  َّنِإ 

.تمارک ایلوا ، يارب  هجرد و  ناربمایپ ، يارب  ناحتما و  نمؤم ، يارب  تسا و  ندرک  بدا  ملاظ ، يارب  الب  انامه 

ترضح يزور  .دنیآ  یمن  تسد  هب  هار  نیا  زا  زج  تشهب ، ياه  ماقم  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  تسین ، هانگ  زا  تبحص  اجنیا 
نیا زا  هک  هشیاع  .دیلان  یم  دـیچیپ و  یم  دوخ  هب  درد ، تدـش  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ، رامیب  تدـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

: دومرف وا  هب  ربمایپ  یتفرگ »؟ یم  هدرخ  وا  هب  درک ، یم  ار  راک  نیا  ام  زا  یضعب  رگا  : » تفگ دوب ، هدش  تفگش  رد  عضو 

َقْوَف امَف  ٍهَکْوَش  ْنِم  ٌهَبْکَن  ًانِمُْؤم  ُِبیُصیال  ُهَّنِإ  ْمِْهیَلَع َو  ُدَّدَُشی  َنیِِحلاّصلا  َّنِإ 

ص 235. ج 67 ، راونالاراحب ، ص 13 ؛ رابخالا ، عماج  - 1
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(1) .ًهَجَرَد اِهب  َعَفَر  ًهَئیِطَخ َو  ُْهنَع  ِِهب  ْتَّطَح  ّالِإ  َِکلذ 

هکنآ رگم  نآ ، زا  رتـالاب  اـت  دـشاب  غیت  کـی  زا  دـسر ، یمن  نمؤم  هب  یجنر  قیقحت ، هب  .دوـش  یم  هتفرگ  تخـس  ناـحلاص ، رب  اـنامه 
.درب یم  رتالاب  يا  هجرد  هب  ار  وا  دنک و  یم  كاپ  وا  زا  ار  ییاطخ 

»؟ دوشن رامیب  دشاب و  ملاس  هراومه  هک  دراد  تسود  یسک  هچ  : » دیسرپ دندوب ، هتسشن  شنوماریپ  هک  دوخ  باحـصا  زا  ربمایپ  يزور 
شوخ شومچ ، غالا  لثم  دیراد  تسود  ایآ  : » دومرف دش و  راکـشآ  ربمایپ  هرهچ  رد  یتحاران  راثآ  ادـخ »! ربمایپ  يا  ام  : » دـنتفگ همه 
هدنهد هرافک  باحـصا  الب و  باحـصا  زا  هک  دـیرادن  تسود  ایآ  : » دومرف ترـضح  ادـخ »! ربمایپ  يا  هن ، : » دـنتفگ دیـشاب »؟ نارذـگ 

: داد همادا  نینچ  ترضح  سپس  ادخ »! ربمایپ  يا  هلب ، : » دنتفگ دیشاب .»؟

.ِْهیَلَع ِِهتَمارَِکل  ّالِإ  هِیلَْتبَی  اَم  َنِمْؤْملا َو  یلَْتبََیل    َ هّللا َّنِإ    ِ هّللاَوَف

.دراد شزرا  وا  دزن  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  دنک ، یمن  التبم  دزاس و  یم  التبم  ار  نمؤم  هنیآره  دنوادخ  دنگوس ! ادخ  هب 

: دومرف ترضح  سپس  .دراد  نیریش  يا  هدیاف  تخس و  يرهاظ  هک  تسا  یحارج  غیت  دننامه  ادخ ، يالب 

(2) .ََهلِْزنَْملا َْکِلت  ِِهب  ُُغْلبَی  ام  ِءالَْبلا  َنِم  ِِهب  َلِْزنَی  ْنَأ  َنوُد  ِِهلَمَع  ْنِم  ْیَِشب ٍء  اهُُغْلبَی  ام  ًَهلِْزنَم  ُهَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو 

، دسر یمن  نآ  هب  شلمع  زا  يزیچ  اب  هک  دراد  یماقم  ادخ  دزن  وا  انامه  و 

ح 1278. ص 496 ، ج 1 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  کن : ص 330 ؛ ،ج 3 ، لامعلازنک ص 160 ؛ ج 6 ، لبنح ، نبا  دنسم  - 1
ص 301؛ راونالا ، هاکشم  ص 304 ؛  ج 1 ، هباغلا ، دسا  کن : ص 314 ؛ ج 3 ، لاـمعلا ، زنک  ص 508 ؛  ج 7 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2

ص 42. بولقلا ، داشرا 
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.دناسرب ماقم  نآ  هب  ار  يو  ات  دسر  وا  هب  ییالب  هکنآ  رگم 

الب و هلیـسو  هب  دـنوادخ  اجنیا ، رد  .تسین  ماقم  نآ  هزادـنا  هب  وا  لامعا  دریگ و  یم  رظن  رد  يا  هدـنب  يارب  یماـقم  دـنوادخ ، یهاـگ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ربمایپ  .دنک  یم  ناربج  ار  وا  لمع  ياه  یتساک  اه ، یتخس 

(1) .اهَُغْلبَی یّتَح  ِءالَْبلِاب  ُدَّهَعَتَی  ُلازَیالَف  ُُهلَمَع  اهُُغْلبَیالَف  ِهَّنَْجلا  ِیف  اْیلُعلا  َهَجَرَد  ِْدبَْعِلل  ُُبتْکََیل  یلاعَت    َ هّللا  ّ َ نِإ

رارق الب  رد  هراومه  سپ  .تسین  هزادنا  نآ  هب  شلمع  یلو  دـسیون ، یم  تشهب  رد  ار  ییالاب  هجرد  هدـنب ، يارب  لاعتم  دـنوادخ  انامه 
.دسرب نآ  هب  ات  دریگ  یم 

( ییوج يرای   ) یتناعتسا لرتنک  . 7

هراشا

( ییوج يرای   ) یتناعتسا لرتنک  . 7

تیعقوم راهم  ینعی  یتناعتـسا ، لرتنک  ساسا ، نیا  رب  .تسا  ناوت  تیوقت  دنیاشوخان ، ياه  تیعقوم  رد  هدننک  لرتنک  لماوع  رگید  زا 
.ناوت تیوقت  ییوج و  يرای  هار  زا  نآ  ندرک  تیریدم  دنیاشوخان و 

رد خلت ، ياهدادیور  هرظتنمریغ  زورب  هتشذگ ، نیا  زا  .تسا  يدیدج  ناوت  دنمزاین  هک  تسا  يدیدج  تیعـضو  دنیاشوخان ، تیعقوم 
ناوت هنزاوم  هک  دوش  یم  ببـس  رتشیب ، ناوت  هب  زاین  نآ  شهاک و  نیا  .دـهد  یم  شهاک  ار  ناسنا  ناوت  هراب  کی  دراوم ، زا  يرایـسب 

ندـش و دـنمتردق  مهم  هلئـسم  ببـس ، نـیمه  هـب  .دوـش  لکـشم  راـچد  خـلت ، ياهدادـیور  زا  لـصاح  یناور  ياـهراشف  ربارب  رد  درف 
: میزادرپ یم  ثداوح  ربارب  رد  رادتقا  لماوع  یسررب  هب  همادا ، رد  .دبای  یم  تیمها  یناور  ناوت  نیمأت  ياهراکوزاس 

،ص 300. راونالا هاکشم  ص 423 ؛ ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  - 1
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تردق عبنم  هب  دامتعا  فلا )

تردق عبنم  هب  دامتعا  فلا )

عبنم کی  هب  هک  یسک  .تساه  یتخـس  ربارب  رد  تمواقم  شیازفا  رد  مهم  رایـسب  لماوع  زا  تردق ، نئمطم  عبنم  کی  رب  ندرک  هیکت 
زا .دنک  یم  رادتقا  ساسحا  دیازفا و  یم  دوخ  ناوت  رب  ور ، نیازا  .دنز  یم  دنویپ  دوخ  تردق  هب  ار  وا  تردق  دـنک ، یم  هیکت  تردـق 

یحور تیوقت  ببـس  نیمه ، دیآ و  یمرد  تردق  بحاص  تظافح  تیامح و  هب  ناسنا ، تردق ، عبنم  کی  هب  دامتعا  اب  رگید ، يوس 
رد لکوت  شقن  هرابرد  ربمایپ  .دـنمان  یم  لکوت »  » ار نآ  نید ، تایبدا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هیکت ، نیا  .دوش  یم  ناسنا  یناور  و 

: دیامرف یم  رادتقا  شیازفا 

(1)  .ِ هّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ِساّنلا  يَْوقَأ  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم 

.دنک لکوت  دنوادخ  هب  دیاب  سپ  دشاب ، مدرم  نیرت  يوق  دراد  تسود  هک  یسک 

، گرزب دـنوادخ  دـنام ، اهنت  تالکـشم ، همه  نآ  دوجو  اب  مالـسا  ربماـیپ  یتقو  .تسا  تمواـقم  ناوت  شیازفا  يارب  ینئمطم  هار  نیا ،
: دومرف داد و  شزومآ  وا  هب  ار  لصا  نیمه 

(129 هبوت :  ) .ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  ُْتلَّکََوت َو  ِْهیَلَع  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف 

وا منک و  یم  لـکوت  وا  رب  تسین ، وا  زج  ییادـخ  چـیه  هک  ییادـخ  نآ  تـسا  سب  ارم  وـگب : وـت  دـندنادرگرب ، يور  ناـنآ  رگا  سپ 
.تسا میظع  شرع  رایتخا  بحاص 

اریز درب ؛ یم  نایم  زا  ار  اه  ینارگن  اه و  یتحاران  یتردق ، عبنم  نینچ  رب  لکوت 

ص 426. ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  ،ص 117 ؛ رابخالا عماج  ص 2 ؛ لوقعلا ، فحت  - 1
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رب لکوت  تسا و  تالکـشم  ربارب  رد  یناوتان  فعـض و  ساـسحا  یناور ، ياـهراشف  یخرب  لـماع  .تسا  هدرب  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  هشیر 
.درب یم  نایم  زا  ار  یناوتان  ساسحا  نیا  هشیر  ادخ ،

زامن هزور و  زا  ییوج  يرای  ب )

زامن هزور و  زا  ییوج  يرای  ب )

: تسا هدرک  دای  یتناعتسا  لرتنک  رد  مهم  عبنم  ود  ناونع  هب  زامن ، ربص و  زا  تحارص ، هب  میرک  نارق 

(153 هرقب :  ) .َنیِرباّصلا َعَم  َهّللا  َّنِإ  ِهالَّصلا  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسِإ 

.تسا نارباص  اب  دنوادخ  هک  دیهاوخب  کمک  زامن  ربص و  زا 

ناوت یم  یلو  دـهاوخ ، یم  ار  دوخ  بسانم  تصرف  هزور ، زا  ثحب  .تسا  هزور  ربص ، زا  روظنم  هک  هدـش  هراـشا  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد 
يارب هک  ار  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  دوخ ، رایتخا  هب  راد ، هزور  ناسنا  .دبای  یم  شیازفا  ناسنا  تمواقم  ناوت  نتفرگ ، هزور  اب  هک  تفگ 

.يرابدرب ناوت  شیازفا  يارب  تسا  ینیرمت  نیا ، .دزاس  یم  راومه  دوخ  رب  ار  ندوب  مورحم  جنر  دنک و  یم  كرت  تسا ، دنیاشوخ  وا 
.دیازفا یم  ناسنا  تمواقم  ناوت  رب  دوخ  نیا ، هک  دوش  یم  راد  هزور  ناسنا  بیصن  زین  دنوادخ  هجوت  نیا ، رب  نوزفا 

نینچ اب  طابترا  .ریذپان  تسکـش  مه  ردتقم و  مه  تسا  نابرهم  مه  هک  يدنوادخ  تسادخ ؛ اب  دـنویپ  يرارقرب  زامن ، رگید ، يوس  زا 
ربمایپ هک  تسور  نیازا  .دزاس  یم  مواقم  دالوف ، دننامه  ار  ناسنا  هک  دور  یم  رامش  هب  یمهم  رایسب  هناوتـشپ  یتردق ، تمحر و  عبنم 

: تسا هدمآ  نینچ  ترضح  نآ  هریس  رد  .درب  یم  هانپ  زامن  هب  دش ، یم  نیگهودنا  هاگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیماکداش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:86

(1) .ِهالَّصلا َیلِأ  َعَزَف  ٌرمَأ  ُهَنَزَح  اذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  ناک 

.درب یم  هانپ  زامن  هب  تخاس ، یم  نیگهودنا  ار  وا  يزیچ  هاگره  هک  دوب  هنوگ  نیا  ربمایپ 

: تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد  و 

(2) .ِهالَّصلا ِموَّصلِاب َو  َناعَتْسا  ٌْرمَأ  ُهَنَزَح  اذِإ  ُِیبَّنلَا  َناک 

.تفرگ یم  کمک  زامن  هزور و  زا  تخاس ، یم  تحاران  ار  ناشیا  يزیچ  هاگره  هک  دوب  هنوگ  نیا  مرکا  ربمایپ 

تسام اب  ادخ  ج )

تسام اب  ادخ  ج )

ماـگنه .دـهد  یم  بلق  تّوق  دـیما و  ناـسنا ، هب  رما ، نیمه  تسا و  ناـسنا  هدـننک  تیاـمح  عبنم  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  دـنوادخ ،
هانپ رد  ار  دوخ  راتفرگ ، ناسنا  رگا  .تسا  هدش  جراخ  دنوادخ  یتیامح  ورملق  زا  هک  دنک  یم  روصت  ناسنا  اه ، يراتفرگ  اه و  یتخس 

رت تحار  یلیخ  ار  تالکـشم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  وا  رد  يدـنمناوت  يراودـیما و  ساسحا  دـنادب و  هدـننک  تیامح  ياهورین  ای  ورین 
تساهدادیور یبناج  تاساسحا  دیازفا ، یم  یتخس  نیا  هزادنا  رب  هچنآ  .دنریذپ  لمحت  هاگ  ثداوح ، یتخـس  .دراذگ  یم  رـس  تشپ 

.دنا یعقاوریغ  یقطنمریغ و  هک 

ناسنا یتقو  .دشخب  یم  ناوت  دیما و  ناسنا ، هب  رواب ، نیمه  تسا و  ناسنا  هارمه  هراومه  دنوادخ  هک  دنناد  یم  هتفایدـشر  ياه  ناسنا 
هاگره هک  تسناد  دهاوخ  دنیب ، یم  ار  وا  تسا و  رظان  رضاح و  هکلب  تسین ، رود  دنوادخ  دنک  روصت 

ص 71. یبنلا ، ننس  - 1
ص 208. یبنلا ، ننس  - 2
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رد سپ  .دشاب  وا  يوگ  خساپ  دونشب و  ار  شیادص  هک  تسه  یسک  دهاوخب ، کمک  رگا  ای  دیسر  دهاوخ  شدایرف  هب  وا  دشاب ، مزال 
.تسا مارآ  زین  یگدنز  طیارش  نیرت  تخس 

ندیـسرارف اب  جراخ و  هکم  زا  هنابـش  رکبوبا ، اب  ربماـیپ  .تسا  هدوب  اهدادـیور  نیرترطخرپ  زا  یکی  هنیدـم ، هب  هکم  زا  ربماـیپ  ترجه 
رب سرت  ینارگن و  .دـندمآ  راغ  رد  ات  اهنآ  يوجو  تسج  رد  دوخ  ياـهورین  اـب  زین  شیرق  ناکرـشم  .دـش  ناـهنپ  يراـغ  نورد  زور ،

ادـخ هک  درک  هراـشا  تیعقاو  نـیا  هـب  رکبوـبا ، ندرک  مارآ  يارب  ناـشیا  .دوـب  نـئمطم  مارآ و  ربماـیپ ، یلو  دوـب ، هدـش  هریچ  رکبوـبا 
: شابم نیگمغ  سپ  تسا ، نامهارمه 

(40 هبوت :  ) .انَعَم َهّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ 

.تسام اب  دنوادخ  هک  شابم  نیگمغ  تفگ : رکبوبا ]  ] دوخ هارمه  هب  وا  هک  روآ  دای  هب  ار  هاگ  نآ  و 

نتخاس مارآ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  دـش ، یم  ور  هبور  لکـشم  اب  تلاسر ، غیلبت  ریـسم  رد  هاـگ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 
: متسه امش  هارمه  نم ، هک  دنک  یم  يروآدای  وا  هب  يرابدرب ، يارب  ناشیا  ناوت  شیازفا  ترضح و 

َنُونِـسُْحم ْمُه  َنیذَّلا  اْوَقَّتا َو  َنیذَّلا  َعَم  َهّللا  َّنِإ  َنوُرُکْمَی  اّـمِم  ٍْقیَـض  یف  ُکـَت  ـال  ْمِْهیَلَع َو  ْنَزَْحت  ـال  ِهّللاـِب َو  ّـالِإ  َكُْربَص  اـم  ِْربْصا َو  َو 
127 و 128) لحن : )

هک وشن  هدینت  ناشیاه  يراکم  رطاخ  هب  شابن و  نیگهودنا  نانآ  راک  زا  .تسین و  دنوادخ  بناج  زا  زج  وت  يرابدرب  شاب و  رابدرب  و 
.دنراکوکین هک  یناسک  دنزاس و  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ 

ناوت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  اوقت ، لها  اب  شا  یهارمه  هب  یهد  هجوت  اب  دـنوادخ  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هیآ ، نیا 
تالکشم هودنا و  راب  زا  دهد و  یم  يرابدرب 
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نیمه اب  نامیا ، لها  دهاک و  یم  دارفا  یگدینت  زا  هار ، نیمه  زا  دنوادخ ، .تسا  یناور  ياهراشف  شهاک  هار  نیا ، .دـهاک  یم  ناشیا 
.دنزاس یم  ناسآ  دوخ  رب  ار  اه  یتخس  لمحت  شور ،

( رت گرزب  ياه  تبیصم  هب  هجوت   ) يا هسیاقم  لرتنک  . 8

( رت گرزب  ياه  تبیصم  هب  هجوت   ) يا هسیاقم  لرتنک  . 8

راـهم و زا  تسا  تراـبع  يا  هسیاـقم  لرتـنک  ساـسا ، نیا  رب  .تسا  دـنیاشوخان  تیعقوم  رب  طلـست  ياـهرازبا  زا  رگید  یکی  هسیاـقم ،
.هسیاقم شور  زا  هدافتسا  اب  دنیاشوخان  تیعقوم  ندرک  تیریدم 

ياه تبیـصم  اه و  یتخـس  هب  هجوت  .داد  شهاک  رت  گرزب  ياه  یتخـس  اب  نآ  هسیاـقم  هار  زا  ناوت  یم  ار  هثداـح  کـی  داـیز  راـشف 
نیا اـب  .دوش  یم  یناور  راـشف  یگدـینت و  شهاـک  بجوم  رما  نیمه  دـنک و  یم  کـچوک  ار  هدـش  دراو  یتخـس  هزادـنا  رت ، گرزب 

.درک لیدبت  ریذپ ، لمحت  هزادنا  هب  ار  خلت  ثداوح  ناوت  یم  هسیاقم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دوخ ، ربمایپ ، .تساه  تبیصم  نیرت  گرزب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نادقف  تبیصم 

(1) .ِِبئاصَْملا ُمَظْعَأ  اهَّنِإَف  ِیب  ُهَتَبیِصُم  ْرُکْذَْیلَف  ٍهَبیِصُِمب  َبیُِصا  ْنَم 

.تساه تبیصم  نیرت  گرزب  هک  ارچ  دروآ ؛ دای  هب  ارم  نادقف  تبیصم  دش ، راتفرگ  یتبیصم  هب  سک  ره 

: دیامرف یم  هسیاقم  نیا  شقن  هرابرد  ترضح  نآ 

(2) .ِْهیَلَع َنوُهَتَس  اهَّنِأَف  ِیب  ُهَتَبیِصُم  ْرُکْذَْیلَف  ٌهَبیِصُم  ُهَْدنِع  ْتَمُظَع  ْنَم 

بجوم هک  دروآ  دای  هب  ارم  تبیصم  دش ، هتسناد  گرزب  یتبیصم  سک  ره  دزن 

ص 73. ج 82 ، راونالاراحب ، ص 119 ؛ داؤفلا ، نکسم  ص 45 ؛ دانسالا ، برق  - 1
ص 268. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 26 ؛ ص 84 ، ج 82 ، راونالاراحب ، - 2
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.دوش یم  وا  تبیصم  ندش  کچوک 

.داد شهاک  ار  اه  یتخس  راشف  دز و  تسد  هسیاقم  نیا  هب  ناوت  یم  یتبیصم  ره  رد  .درادن  صاصتخا  نادقف  تبیصم  هب  هسیاقم ، نیا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اُوباُصی َْمل  َِقئالَخلا  َّنِإَفهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَِرب  ََکباصُم  ْرُکْذاَف  َكِْدلُو ، ِیف  ْوَأ  َِکلام  ِیف  ْوَأ  َکِسْفَن  ِیف  ٍهَبیصُِمب  َْتبُِـصا  ْنِإ 
(1) .ُّطَق ِِهْلثِِمب 

یتبیصم هب  زگره  مدرم  هک  روآ  دای  هب  ار  ادخ  ربمایپ  نادقف  تبیـصم  يدش ، راچد  تنادنزرف  ای  تلام  ای  تدوخ  رد  یتبیـصم  هب  رگا 
.دنا هدشن  راچد  نآ  دننامه 

: مینک یم  ریذپ  لمحت  ار  اه  تبیصم  میزاس و  یم  مارآ  ار  دوخ  شور ، نیمه  اب  ام  هک  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) .ِهَبیِصُْملا ُمَظْعَأ  اهَّنِأَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَِرب  اِنباصُم  َدَْعب  ٍهَبیِصُم  ِّلُک  یلَع  ِْربْصَن  ْنَأ  انَسُْفنَأ  اّنَّطَو  ّانِأ 

نیرت گرزب  نآ ، هک  ارچ  میـشاب ؛ رابدرب  یتبیـصم  ره  رب  ادخ  ربمایپ  تبیـصم  زا  دعب  هک  میا  هداد  رارق  تلاح  نیا  رب  ار  دوخ  سفن  ام 
.تساه تبیصم 

ار نآ  تسخن  ترـضح ، دـنداد ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  ربخ  نیا  دیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  یتقو 
(3) .دش رت  مارآ  درک و  دای  ار  ربمایپ  تبیصم  تمظع  سپس  تسناد و  تبیصم  نیرت  گرزب 

ص 194. دیفم ، یلاما  ص 681 ؛ یسوط ، یلاما  ح 2 ؛ ص 220 ، ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 404. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 130 ؛ ج 82 ، راونالاراحب ، ص 79 ؛ دیفم ، یلاما  - 2

، ِِنئادَْملِاب َوُه  ُمالَّْسلااَمْهیَلَع َو  ِْنیِسُْحلا  َیلِأ  ُنَسَْحلأ  یَعَن  مالسلا  هیلع  َنینِمُؤُْملاُریِمَا  َبیُِصا  اَّمل  : » دنک یم  لقن  نینچ  ینیلک  موحرم  - 3
َْنل ُهَّنِأَف  ِیب  َُهباصُم  ْرَکْذَْـیلَف  ٍهَِبیـصُِمب  ْمُْکنِم  َبیِـصُأ  ْنَم  َلاق : ِهّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َعَم  اهَمَظْعَأ ، ام  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  اـَهل  اـی  َلاـق : َبَاـتِْکلا  َأَرَق  اّـمَلَف 

ح 3. ص 220 ، ج 3 ، یفاک ، لوصا  ِِهلآ .» ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَص  َقَدَص  َو  اْهنِم ، َمَظْعَأ  ٍهَِبیصُِمب  َباُصی 
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يو هب  دوخ  ياه  هیـصوت  رد  ترـضح  .دـینک  شرافـس  يزیچ  هب  ارم  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  یـسک 
: دومرف

(1) .اَدبَأ ِِهْلثِِمب  اُوباُصی  َْنل  اَدبَأ َو  ِِهلثِِمب  اُوباُصی  َْمل  َساّنلا  َّنِإَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلُوسَِرب  ََکباصُم  ْرُکْذَاَف  ٍهَبیِصُِمب  َْتبُِصا  اذِإ  َو 

هب دنا و  هدشن  راچد  نآ  دننامه  یتبیـصم  هب  مدرم  هک  روآ  دای  هب  ار  ادخ  ربمایپ  نادقف  تبیـصم  يدـش ، راتفرگ  یتبیـصم  هب  هاگره  و 
.دش دنهاوخن  راتفرگ  نآ  دننامه  یتبیصم 

چیه درادن و  دوجو  يرگید  يراتفرگ  چـیه  درادـنپ  یم  دـنک و  یم  ناهنپ  فرب  رد  ار  دوخ  رـس  کبک ، دـننامه  اهالب  ماگنه  ناسنا 
دیآ نوریب  دوخ  كال  زا  يردق  ناسنا ، رگا  .تسا  هدیدن  تبیصم  وا  هزادنا  هب  سک  چیه  تسین و  وا  تبیـصم  زا  رت  گرزب  یتبیـصم 

، رت گرزب  ياه  تبیصم  نیا  هب  هجوت  .دنراد  دوجو  زین  يرت  گرزب  ياه  تبیـصم  هک  دید  دهاوخ  دنک ، هاگن  زین  دوخ  زا  رتارف  هب  و 
.تسا رثؤم  ار  ام  یناور  راشف  شهاک  رد 

( اه یتخس  يریذپ  نایاپ   ) يراظتنا لرتنک  . 9

( اه یتخس  يریذپ  نایاپ   ) يراظتنا لرتنک  . 9

لرتنک ساسا ، نیمه  رب  .دهد  یم  شیازفا  ار  يرابدرب  ناوت  دزیگنا و  یمرب  ناسنا  رد  ار  دـیما  یتخـس ، نارود  نتفای  نایاپ  هب  نانیمطا 
.ندوب دنیاشوخ  نارود  ندیسرارف  راظتنا  رد  دنیاشوخان و  تیعقوم  ندرک  تیریدم  راهم و  زا  تسا  ترابع  يراظتنا 

ص 194. دیفم ، یلاما  ح 1448 ؛ ص 68 ، یسوط ، یلاما  ص 168 ؛ ج 8 ، یفاک ، لوصا  - 1
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یم خر  یخلت  هثداح  یتقو  .تسا  اه » یتخـس  يرادنپرادیاپ  ، » دنراد دـنیاشوخان  تیعقوم  رد  دارفا ، یخرب  هک  ییاه  یگژیو  زا  یکی 
یم یبایزرا  لاح  سایقم  اب  ار  هدنیآ  ام  همه  یتیعقوم ، نینچ  رد  .تشاد  دـهاوخن  ینایاپ  هاگ ، چـیه  هک  تسا  نیا  رب  ام  روصت  دـهد ،

.تساه یتخس  یعطق  مّلسم و  لوصا  زا  یکی  يریذپ ،» نایاپ   » هک تسا  یلاح  رد  نیا  .مینک 

: دومرف دوخ  نارای  هب  باطخ  درک و  هراشا  خاروس  هب  .دوب  نآ  رد  یخاروس  هک  دوب  هتسشن  يراوید  يور  هبور  ادخ  ربمایپ  يزور 

(1) .ُهَجِرُْخیَف ِْهیَلَع  َلُخدَی  یّتَح  ُرُْسْیلا  َءاَجل  َرحُْجلا  اَذه  َلَخَدَف  ُرْسُْعلا  َءاج  َْول 

.دنک یم  نوریب  ار  نآ  دوش و  یم  دراو  هکنیا  ات  دیآ  یم  یتحار  هنیآ ، ره  دوش ، خاروس  نیا  لخاد  دیایب و  یتخس  رگا 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  نخس ، نیا  زا  سپ  ربمایپ  هک  دنیوگ  یم  یخرب 

5 و 6) حارشنا :  ) .ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِأ  ًارُْسی  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِأَف 

.تسا یتحار  یتخس ، اب  انامه  سپ  تسا ؛ یتحار  یتخس ، اب  انامه 

(2) «. تسا یلاحشوخ  يا ، يراوشد  ره  هارمه  ٌهَحرَف ؛ ٍهَحَْرت  ِّلُک  َعَم  : » دیامرف یم  ربمایپ  هک  تسا  لصا  نیمه  هیاپ  رب 

.دوب شیاشگ  رظتنم  دیاب  سپ  دنریذپ ، نایاپ  اه  یتخـس  رگا  اریز  دنک ؛ یم  ادیپ  انعم  جرف » راظتنا   » هلئـسم دش ، نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب 
دوش و یم  دـیماان  دـنادب ، ریذـپان  نایاپ  ار  اه  یتخـس  هک  یـسک  .دراد  اه  ناسنا  يراودـیما  رد  یمهم  رایـسب  شقن  شیاشگ ، راـظتنا 

، تسا یگدینت  شیازفا  رد  یمهم  رایسب  لماع  يدیماان ،

ص 14. ج 2 ، لامعلا ، زنک  ص 364 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  - 1
ح 132. ص 285 ، ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  - 2
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راشف یگدـینت و  شهاک  ببـس  نیمه ، دریگ و  یم  لکـش  شیاشگ  راظتنا  دوش ، هجوت  اـه  یتخـس  يریذـپ  ناـیاپ  لـصا  هب  رگا  یلو 
.دش دهاوخ  یناور 

ار جرف  راظتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  .دـنک  یم  هجوت  رایـسب  ندوب ، شیاشگ  راـظتنا  رد  هلئـسم  هب  مالـسا  ببـس ، نیمه  هب 
.دناد یم   (4) لمع نیرترب  (3) و  داهج نیرترب  ، (2) تدابع نیرترب  هکلب  (1) و  تدابع

یم مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دور  یم  رامـش  هب  شیاشگ  جرف و  دوخ ، يراودیما ، حور  ندیمد  تهج  هب  جرف ، راظتنا  هکنیا  حیـضوت 
(5) «. تساه شیاشگ  نیرت  گرزب  زا  شیاشگ ، راظتنا  ِجَرَْفلا ؛ ِمَظْعَأ  ْنِم  ِجَرَْفلا  ُراِظْتنِا  : » دیامرف

هناشن هک  شیاشگ  راظتنا  هلحرم  هب  ندیسر  ور ، نیازا  .تسناد  اهانگنت  نیرت  تخـس  یگدینت و  نیرت  گرزب  ار  يدیماان  ناوتب  دیاش 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  ببس ، نیمه  هب  تفر و  دهاوخ  رامش  هب  شیاشگ  نیرت  گرزب  دوخ ، تسا ، يراودیما  حور 

ص ج 2 ، باـتکلاراد ، توریب ، همغلا ، فشک  ص 122 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ص 405 ؛ یـسوط ، یلاما  «. ) ٌهَدابِع ْجَرَْفلا  ُراـِظْتنِأ  - » 1
ج 1، ریغصلا ، عماجلا  ص 99 ؛ ج 6 ، روثنملاردـلا ، ٌهَدابِع .» ِهّللا  َنِم  ِجَرَْفلا  ُراِظْتنِأ  « ؛ ح 2717 ص 416 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  101 ؛

جع يدهم  مامالا  هسـسؤم  مق ، تاوعدلا ، ح 31 ؛ ص 62 ، ج 1 ، باهشلا ، دنـسم  ٌهَدابِع .» ِْربَّْصلِاب  ْجَرَْفلا  ُراِظْتنِأ  « ؛ ح 2719 ص 417 ،
ص 145. ج 52 ، راونالاراحب ، ص 41 ؛ فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا 

ح 6 ص 287 ، ج 1 ، یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، نیدلا ، لامک  ِجَرَْفلا .» ُراِظْتنِأ  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَأ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - 2
ص 225. ج 5 ، يذمرتلا ، ننس   ؛

ص 33. لوقعلا ، فحت  ِجَرَْفلا .» ُراِظْتنا  ِیتَّمُأ  ِداهَج  أ 
�
ُلَْضف : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - 3

مامالا هفیحص  ح 3 ؛ ص 644 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  ِهّللا .» َنِم  ِجَرَْفلا  ُراِظْتنِأ  ِیتَّمُأ  ِلامْعَأ  ُلَْضفَأ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - 4
ح 62. ص 54 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا 

: کن ح 4 ؛ ص 122 ، ج 52 ، راونـالاراحب ، ص 319 ؛ ج 1 ، نیدـلا ، لاـمک  ص 317 ؛ ج 2 ، هوسـالاراد ، نارهت ، جاــجتحالا ، - 5
ح 50. ص 138 ، ج 2 ، هیملعلا ، هبتکملا  نارهت ، یشایعلا ، ریسفت  ح 3 ؛ ص 330 ، قودصلا ، هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، ینامعن ،
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(1) «. تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  شیاشگ ، راظتنا  ِْنیَتَحاَّرلا ؛ يَدْحإ  ِجَرَْفلا  ُعُّقََوت  : » دیامرف یم 

اب هک  تسا  يراودـیما  هب  ندیـسر  يدـیماان و  يانگنت  زا  جورخ  رگید ، شیاسآ  تسا و  دـنیاشوخ  نارود  هب  ندیـسر  شیاسآ ، کی 
.دوش یم  نیمأت  شیاشگ ، راظتنا 

! رتشیب دیما  رتشیب ، تدش 

ای اه  هثداح  تدش  شیازفا  ببس  هب  تسا  نکمم  هلئسم  نیا  .دنیامیپب  ار  هدنیازف  يدنور  اه  یتخـس  تسا  نکمم  دراوم ، يرایـسب  رد 
هدوسرف ناسنا  دبای و  یم  شهاک  ناوت  نوچ  یهاگ  دنبای و  یم  شیازفا  اه  هثداح  تدش  یهاگ  .دشاب  لمحت  ناوت  شهاک  ببـس  هب 

دوش و یم  زاغآ  شیاشگ  دنسرب ، دوخ  تیاهن  هب  اه  یتخس  یتقو  هک  تسا  نیا  مهم  .دنیآ  یم  رظن  هب  رتراوشد  اه  یتخـس  دوش ، یم 
هللا یلـص  مظعا  ربمایپ  زا  .دسر  یمارف  نآ  یبیـشارس  میـسر ، یم  نآ  يدنلب  هب  یتقو  هک  هوک  هلق  دننام  دسر ، یمارف  دنیاشوخ  نارود 

(2) «. تسا جرف  هب  نآ  نیرت  کیدزن  راک ، نیرت  گنت  ِجَرَْفلا ؛ َنِم  ُهانْدأ  ِْرمَألا  ُقَیضَأ  : » تسا هدش  لقن  نینچ  زین  هلآ  هیلع و 

هدـش و ینالوط  وا  تبیغ  هتفر و  ترفاـسم  هب  مرـسپ  ادـخ ! ربماـیپ  رـسپ  يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  ینز  يزور 
زا دعب  .درک  هشیپ  يرابدرب  تفر و  نز  .شاب » رابدرب  : » دومرف يو  هب  ترـضح  .نک  اعد  میارب  .تسا  هتفای  تدش  وا  ندید  هب  مقایتشا 

، موس هبترم  يارب  درک و  نینچ  وا  .شاـب » راـبدرب  : » دوـمرف يو  هب  ترـضح  درک و  تیاکـش  دوـخ ، عـضو  زا  تشگزاـب و  زور ، دـنچ 
ینالوط زا  تشگزاب و 

ص 200. ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  ح 7565 ؛ ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  - 1
ص 166. ج 77 ، راونالاراحب ، ح 161 ؛ ص 291 ، ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  - 2
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ربمایپ رسپ  يا  تفگ : ترـضح  هب  نز  شاب »؟! رابدرب  متفگن  وت  هب  ایآ  : » دومرف يو  هب  ترـضح  .درک  تیاکـش  شدنزرف  تبیغ  ندش 
درگزاب دوخ  لزنم  هب  : » دومرف يو  هب  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  .تسا  هدش  مامت  مربص  دنگوس ! ادخ  هب  .منک  ربص  هزادنا  هچ  ات  ادخ !

«. تسا هتشگرب  رفس  زا  تدنزرف  دید  یهاوخ  هک 

زا دعب  ادخ ! ربمایپ  رسپ  يا  تفگ : تشگزاب و  ترـضح  دزن  .تسا  هتـشگرب  رفـس  زا  شدنزرف  هک  دید  یتفگـش  لامک  اب  تفر و  نز 
: دومرف ترضح  تسا ؟ هدش  لزان  وت  رب  یحو  ادخ ، ربمایپ 

(1) .ِكَِدلَو ِموُدُِقب  ِْکنَع  َجَّرَف  ْدَق  َهّللا  َّنَأ  ُتفَرَع  ُْربَّصلا  َِینَف  ْدَق  ِْتُلق : اّمَلَف  .ُجَرَْفلا  ِیتْأَی  ِربَّصلا  ِءانَف  َْدنِع  نکلَو  ال 

ندمآ اب  دـنوادخ  هک  متـسناد  تسا ، هدـش  مامت  مربص  یتفگ : یتقو  ور ، نیازا  .دـیآ  یم  شیاشگ  ربص ، ندـش  مامت  ماگنه  یلو  هن ،
.تسا هدناسر  ار  وت  شیاشگ  تدنزرف ،

( اه تبیصم  شاداپ  هب  هجوت   ) یشاداپ لرتنک  . 10

( اه تبیصم  شاداپ  هب  هجوت   ) یشاداپ لرتنک  . 10

راهم زا  تسا  ترابع  یـشاداپ  لرتنک  ساسا ، نیمه  رب  .دراد  ناسنا  يراـبدرب  هناتـسآ  شیازفا  رد  یمهم  شقن  یگـشیپربص ، شاداـپ 
.دراد شاداپ  اهنآ  لمحت  اه و  یتخس  هک  هتکن  نیا  يروآدای  هب  هار  زا  نآ  ندرک  تیریدم  دنیاشوخان و  تیعقوم  ندرک 

عبنم شاداپ ، .دوب  دهاوخ  ریذپ  لمحت  دشاب ، هارمه  شاداپ  اب  اهراک  رگا  یلو  تسا ، ریذپان  لمحت  دزم ، نودب  يراک  ره  نداد  ماجنا 
رتشیب زین  نآ  یتیوقت  رثا  دـشاب ، رت  گرزب  شاداپ ، هچره  .دـهد  یم  شیازفا  ار  وا  هزیگنا  ناـسنا و  ناوت  هک  تسا  يا  هدـننک  تیوقت 

.دوب دهاوخ 

ص 264. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 150 ؛ ج 1 ، بولقلا ، داشرا  - 1
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.تساه تبیـصم  نتـشاد » شاداپ   » هب یهجوت  یب  لیلد  هب  ام ، یبات  یب  زا  یگرزب  شخب  .دنتـسین  شاداپ  نودـب  دـنیاشوخان ، ثداوح 
هدنهدرازآ تیعقوم  اب  امش  دینک  ضرف  .دبای  یم  شیازفا  تدش  هب  یناور  راشف  نازیم  دنوش ، یبایزرا  شاداپ  نودب  اه  یتخـس  یتقو 

دورو یـشوخ ، نتفر  نایم  زا  .تسا  هدادن  يا  هدننک  ناربج  شاداپ  چیه  هتفرگ و  امـش  زا  ار  تذل  یـشوخ و  هک  دـیتسه  ور  هبور  يا 
هب امش  دنشاب و  هتشاد  شاداپ  اه  تبیصم  رگا  یلو  دنیآ ، یم  رامـش  هب  یناور  راشف  هدنیازفا  لماوع  زا  نآ ، ندشن  ناربج  یـشوخان و 

ياه هویـش  زا  یکی  شاداپ ، هب  هجوت  نیاربانب ، .دـش  دـهاوخ  هتـساک  نات  یناور  راشف  نازیم  زا  دـینک ، ادـیپ  هجوت  نآ  نتـشاد  شاداپ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ربمایپ  .تسا  یگدینت  شهاک 

(1) .ْمُْکنَع َيِوُز  ام  یلَع  ُْمْتنِزَحام  ْمَُکل ، َرِخُذ  ام  َنوُمَْلعَت  َْول 

.دیدش یمن  نیگمغ  تسا ، هدش  هتفرگ  امش  زا  هچنآ  رب  دیتخانش ، یم  هدش  هریخذ  امش  يارب  ار  هچنآ  رگا 

یتخـس نتـشاد  شاداپ  لصا  هک  تسا  نیا  مهم  .تسا  نآ  شاداپ  هب  مدرم  یهد  هجوت  ینید ، ياه  هزومآ  رد  يرابدرب  رجا  نایب  تلع 
.دومرف مسبت  ترضح  هک  میدوب  ادخ  ربمایپ  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : یم  دوعسم  نبا  .تفرگ  مک  تسد  ای  درک  شومارف  دیابن  ار  اه 

: دومرف ترضح  دیدرک ؟ مسبت  هک  دش  هچ  ادخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب 

(2) .َّلَجَوَّزَع ُهَّبَر  یْقلَی  یّتَح  امیِقَس  َلازَیال  ْنأ  َّبَحََأل  ِباوَّثلا  َنِم  ِمْقُّسلا  ِیف  َُهل  ام  ُمَْلعَی  َول  َو  ِمقُّسلا ، َنِم  ِهِعَزَج  ِنِمؤُْمِلل َو  ُْتبِجَع 

ص 614. ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 128 ؛ ج 4 ، لبنح ، نبا  دنسم  - 1
هدـمآ ِملَع » « » ملعی  » ياجهب راونالاراحب  رد  ح 12 : ص 206 ، ج 81 ، راونالاراحب ، ص 501 ، هثعبلا ، هسـسؤم  مق ، قودص ، یلاما  - 2

.تسا
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هک تشاد  تسود  دراد ، وا  يارب  یـشاداپ  هچ  يراـمیب  تسناد  یم  وا  رگا  .يراـمیب  رطاـخ  هـب  نمؤـم  ندـش  باـت  یب  زا  متفگـشرد 
.دنک رادید  ار  شراگدرورپ  هک  یماگنه  ات  دشاب ، رامیب  هراومه 

اهنآ تخانـش  كرد و  تسا و  تیعقاو  کی  يرابدرب ، يارب  نیگنـس  ياه  شاداپ  .تسا  هدـش  دـیکأت  تخانـش  شقن  رب  زین  اجنیا  رد 
.دوش یم  تخس  رایسب  ياه  تیعقوم  ندش  ریذپ  لمحت  ببس 
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همان باتک 

همان باتک 

، لوا پاچ  هوسالاراد ، نارهت ، هب ، يداهدمحم  يرداهبلا و  میهاربا  قیقحت : جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحالا  یلع ، نب  دمحأ  یسربط ، . 1
.ق 1413 ه . _

رـشنلا هسـسؤم  مق ، يراـفغ ، ربـکا  یلع  قـیقحت : صاـصتخالا ، ناـمعنلا ، نب  دـمحم  نب  دـمحم  دـیفم ،) خیـش   ) يدادـغب يربـکع  . 2
.ق 1414 ه . _ مراهچ ، پاچ  یمالسالا ،

.هیملعلا بتکلاراد  توریب ، اطع ، رداقلادبع  نب  دمحم  قیقحت : درفملا ، بدالا  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، . 3

.ق 1398 ه . _ مراهچ ، پاچ  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، بولقلا ، داشرا  دمحم ، نب  نسح  یملید ، . 4

لداع ضوعم و  دـمحم  یلع  قیقحت : هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباـغلا  دـسا  دـمحم ، مرکلا  یبا  نب  یلع  يرزجلا ،) ریثـالا  نبا   ) ینابیـش . 5
.ق 1415 ه . _ لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دوجوملادبع ، دمحأ 

تیبلا لآ  هسـسؤم  مق ، مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  قیقحت : نینمؤملا ، تافـص  یف  نیدـلا  مـالعأ  یملید ، دـمحم  نب  نسح  . 6
.ات یب  مالسلا ، مهیلع 

.ق 1414 ه . _ لوا ، پاچ  هفاقثلاراد ، مق ، هثعبلا ، هسسؤم  قیقحت : یلامألا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، . 7

.ق 1407 ه . _ لوا ، پاچ  هثعبلا ، هسسؤم  مق ، هثعبلا ، هسسؤم  قیقحت : یلامألا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ،) خیش   ) یمق . 8

: قیقحت یلامألا ، نامعنلا ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ،) خیش   ) يدادغب . 9
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.ق 1404 ه . _ مود ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، يرافغلا ، ربکا  یلع  یلوداتسا و  نیسح 

.1381 اسرد ، نارهت ، نایحلاص ، تضهن  ینالیم و  نیهم  همجرت : انعم ، يوجو  تسج  رد  ناسنا  روتکیو ، لکنارف ، . 10

.ق 1403 ه . _ مود ، پاچ  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، یقتدمحم ، نب  رقاب  دمحم  یسلجم ،) همالع   ) یسلجم . 11

.ات یب  هیفلسلا ، هبتکملا  هنیدم ، مالسلا ، هنیدم  وأ  دادغب  خیرات  بیطخ ، یلع  نب  دمحأ  يدادغب ، . 12

هسسؤم مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  یلع ، نب  نسح  هبعـش ،) نبا   ) یناّرح . 13
.ق 1404 ه . _ مود ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا 

یفطصم هیلع  قلع  هثیداحا و  طبض  فیرـشلا ، ثیدحلا  نم  بیهرتلا  بیغرتلا و  يوقلادبع ، نب  میظعلادبع  نیدلا  یکزل  يرذنم ، . 14
.ق 1408 ه . _ رکفلاراد ، توریب ، هرامع ، دمحم 

، لوا پاچ  هیملعلا ، هبتکملا  نارهت ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  قیقحت : یشایعلا ، ریـسفت  دوعـسم ، نب  دمحم  یـشاّیع ،)  ) يدنقرمـس . 15
.ق 1380 ه . _

.فرشا فجن  يرئازج ، يوسوم  بیط  دیس  ششوک : هب  یمقلا ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق ، . 16

يدهملا مامالا  هسردم  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  مامالا  هسردم  قیقحت : صیحمتلا ، مامه ، نب  دمحم  یفاکسا ، . 17
.ات یب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع 

.ات یب  بعص ، راد  فراعتلاراد و  توریب ، مارو ،) هعومجم   ) رظاونلا ههزن  رطاوخلا و  هیبنت  سارف ، یبأ  نب  مارو  نادمح ، . 18
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هبتکم نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : لاـمعالا ، باـقع  لاـمعالا و  باوث  هیوباـب ، نب  یلع  نب  دـمحم  قودـص ،) خیـش   ) یمق . 19
.ات یب  قودصلا ،

، مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : نیدلا ، لوصا  یف  نیقیلا  جراعم  وأ  رابخالا  عماج  دمحم ، نب  دمحم  يراوزبس ، يریعش  . 20
.ق 1414 ه . _ لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ،

.ق 1401 ه . _ لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، ریذنلا ، ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغصلا  عماجلا  رکب ، یبأ  نب  نامحرلادبع  یطویس ، . 21

(. دانسالا برق  نمض : رد  هدش  عبط   ) يونین هبتکم  نارهت ، تایثعشألا ،)  ) تایرفعجلا ثعشأ ، نب  دمحم  نب  دمحم  یفوک ، . 22

.ق 1387 ه . _ مود ، پاچ  یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، ایفصألا ، تاقبط  ایلوألا و  هیلح  هّللادبع ، نب  دمحأ  میعنوبأ ،)  ) یناهبصا . 23

.ق 1414 ه . _ مراهچ ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، لاصخلا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ،) خیش   ) یمق . 24

: قیقحت مالـسلا ،)  هیلع  نینمؤملاریمأ  صئاصخ   ) مالـسلا مهیلع  همئالا  صئاصخ  نیـسح ، نب  دـمحم  یـضر ،) فیرـش   ) يوسوم . 25
.ق 1406 ه . _ هسدقملا ، هیوضرلا  هرضحلل  عباتلا  هیمالسالا  ثوحبلا  عمجم  دهشم ، ینیما ، يداه  دمحم 

.ق 1414 ه . _ لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، روثأملا ، ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  رکب ، یبأ  نب  نامحرلادبع  یطویس ، . 26

رغصأ یلع  نب  فصآ  قیقحت : ماکحالا ، ایاضقلا و  مارحلا و  لالحلا و  رکذ  مالسالا و  مئاعد  دمحم ، نب  نامعنلا  یبرغم ، یمیمت  . 27
.ق 1389 ه . _ موس ، پاچ  فراعملاراد ، رصم ، یضیف ،
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، مق فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  مامالا  هسسؤم  قیقحت : تاوعدلا ، هللادبع ، نب  دیعس  يدنوار ،) نیدلا  بطق   ) يدنوار . 28
.ق 1407 ه . _ لوا ، پاچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  مامالا  هسسؤم 

بتک نیودت  هعلاطم و  نامزاس  نارهت ، یمالـسا ، عبانم  هب  شرگن  اب  یعامتجا  یـسانش  ناور  دوعـسم ، نارگید ،) و   ) یناجیابرذآ . 29
.1382 تمس ،)  ) اه هاگشناد  یناسنا  مولع 

_ . 1406 ه لوا ، پاچ  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، یملعألا ، نیـسح  قیقحت : نیظعاولا ، هضور  لاّتف ، نسح  نب  دمحم  يروباسین ، . 30
.ق

پاچ یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  قیقحت : يواتفلا ، ریرحتل  يواحلا  رئارـسلا  روصنم ، نب  دمحم  یلح ، . 31
.ق 1410 ه . _ مود ،

، لوا پاچ  ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، یقابلادـبع ، داؤف  دـمحم  قیقحت : هجام ، نبا  ننـس  دـیزی ، نب  دـمحم  هجاـم ،) نبا   ) ینیوزق . 32
.ق 1395 ه . _

هنـسلا ءاـیحا  راد  توریب ، دـیمحلادبع ، نیدـلا  ییحم  دـمحم  قیقحت : دوواد ، یبأ  ننـس  ثعـشأ ، نب  نامیلـس  يدزأ ، یناتـسجس  . 33
.هیوبنلا

.ثارتلا ءایحا  راد  توریب ، رکاش ، دمحم  دمحأ  قیقحت : حیحصلا ،) عماجلا   ) يذمرتلا ننس  یسیع ، نب  دمحم  يذمرت ، . 34

.ق 1409 ه . _ غالبلا ، هسسؤم  توریب ، یبنلا ، ننس  نیسحدمحم ، دیس  ییابطابط ، . 35

، مود پاچ  ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، میهاربا ، لضفلاوبا  دـمحم  قیقحت : هغالبلا ، جـهن  حرـش  دـمحم ، نب  دـیمحلادبع  یلزتعم ، . 36
.ق 1387 ه . _

ینویسب دیعسلا  دمحم  قیقحت : نامیالا ، بعش  نیسح ، نب  دمحا  یقهیب ، . 37
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.ق 1410 ه . _ لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، لولغز ،

.نآرقلا هبتکم  هرهاق ، يواطنطلا ، قراط  قیقحت : رکشلا ، دمحم ، نب  هللادبع  ایندلا ،) یبأ  نبا   ) یشرق . 38

ملعلاراد توریب ، راـطع ، روفغلادـبع  نب  دـمحأ  قیقحت : هیبرعلا ، حاحـص  هغللا و  جاـت  حاحـصلا  داـمح ، نب  لیعامـسا  يرهوـج ، . 39
.ق 1410 ه . _ مراهچ ، پاچ  نییالملل ،

، مود پاچ  هلاسرلا ، هسـسؤم  توریب ، طوؤانرالا ، بیعـش  قیقحت : نابلب ، نبا  بیترتب  نابح  نبا  حیحـص  ناـبلب ، نب  یلع  یـسراف ، . 40
.ق 1414 ه . _

_ . 1410 ه مراهچ ، پاچ  ریثک ، نبا  راد  توریب ، اغبلا ، بید  یفطـصم  قیقحت : يراخبلا ، حیحـص  لیعامـسا : نب  دمحم  يراخب ، . 41
.ق

_ . 1412 ه لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، هرهاق ، یقابلادبع ، داؤف  دمحم  قیقحت : ملسم ، حیحص  جاجح ، نب  ملسم  يروباسین ، يریشق  . 42
.ق

هجرف یلاعت  هللا  جع  يدهملا  مامالا  هسسؤم  قیقحت : مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  یلا  بوسنملا  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  هفیحـص  . 43
.ق 1408 ه . _ لوا ، پاچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  مامالا  هسسؤم  مق ، فیرشلا ،

هیفاقثلا هیراشتـسملا  قشمد ، ناـیراصنا ، یلع  حیحـصت : مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـمالا  یلا  بوسنملا  هیداجـس ، هفیحـص  . 44
.ق 1405 ه . _ هیناریالا ، هیمالسالا  هیروهمجلل 

.رداص راد  توریب ، يربک ، تاقبط  يدقاو ،) بتاک   ) دعس نب  دمحم  . 45

.ینادجو هبتکم  نارهت ، يدحوملا ، دمحا  قیقحت : یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  هدع  دمحم ، نب  دمحا  يدسا ، یلح  . 46
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.ق 1408 ه . _ لوا ، پاچ  ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، عئارشلا ، للع  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ،) خیش   ) یمق . 47

ینیـسح يدـهم  دیـس  قیقحت : مالـسلا ، هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  . ________________________________، 48
.ناهج تاروشنم  نارهت ، يدروجال ،

.1376 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، يدنجریب ، ینسح  نیسح  قیقحت : ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  دمحم ، نب  یلع  یطساو ، یثیل  . 49

هعبطم مق ، یقارعلا ، یبتجم  قیقحت : هینیدـلا ، ثیداحالا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  یلع ، نب  دـمحم  روهمج ،) یبأ  نبا   ) یئاسحا . 50
.ق 1403 ه . _ لوا ، پاچ  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس 

پاچ نارهت ، هاگـشناد  نارهت ، يومرا ، ثدحم  نیدـلا  لالج  ریم  قیقحت : ملکلاررد ، مکحلاررغ و  دـحاولادبع ، يدـمآ ، یمیمت  . 51
.ق 1360ه . _ موس ،

.قودصلا هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : هبیغلا ، میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، بتاک  . 52

، توریب زاـب ، نب  هللادـبع  نب  زیزعلادـبع  قیقحت : يراـخبلا ، حیحـص  حرـش  يراـبلا  حـتف  یلع ، نب  دـمحأ  رجح ،) نبا   ) ینالقـسع . 53
.ق 1379 ه . _ لوا ، پاچ  رکفلاراد ،

بتکلاراد توریب ، لولغز ، ینویـسب  دیعـسدمحم  قـیقحت : باـطخلا ، روثأـمب  سودرفلا  رادرهـش ، نب  هیوریـش  ینادـمه ، یملید  . 54
.ق 1406 ه . _ لوا ، پاچ  هیملعلا ،

هیلع اضرلا  مامالل  یملاعلا  رمتؤملا  دهشم ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالل  بوسنملا  هقفلا ، . 55
 . مالسلا
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، مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق : مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  قیقحت : دانـسالا ، برق  رفعج ، نب  هللادبع  یمق ، يریمح  . 56
.ق 1413 ه . _ لوا ، پاچ 

1401 مراهچ ، پاچ  فراعتلاراد ، بعـص و  راد  توریب ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : یفاـکلا ، بوقعی ، نب  دـمحم  يزار ، ینیلک  . 57
.ق ه . _

رـشن هسـسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  باـتک  هیوباـب ، نب  یلع  نب  دـمحم  قودـص ،) خیـش   ) یمق . 58
.مود پاچ  یمالسا ،

.هیوضترملا هبتکملا  نارهت ، هبیغلا ، ماکحا  نع  هبیرلا  فشک  یلع ، نیدلا  نیز  یناث ،) دیهش   ) یلماع . 59

، لوا پاچ  باتکلاراد ، توریب ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  حیـصحت : همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یـسیع ، نب  یلع  یلبرا ، . 60
.ق 1401 ه . _

رـشنلا هسـسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لاـمک  هیوباـب ، نب  یلع  نب  دـمحم  قودـص ،) خیـش   ) یمق . 61
.ق 1405 ه . _ لوا ، پاچ  یمالسالا ،

ثارتلا هبتکم  توریب ، اقـسلا ، هوفـص  حیحـصت : لاعفالا ، لاوقـالا و  ننـس  یف  لاـمعلا  زنک  نیدـلا ، ماـسح  نب  یقتم  یلع  يدـنه ، . 62
.ق 1397 ه . _ لوا ، پاچ  یمالسالا ،

.ق 1410 ه . _ لوا ، پاچ  رئاخذلا ، راد  مق ، همعن ، هللادبع  ششوک : هب  دئاوفلا ، زنک  یلع ، نب  دمحم  یکجارک ، . 63

.ق 1410 ه . _ لوا ، پاچ  رداص ، راد  توریب ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ،) نبا   ) يراصنا يرصم  . 64

یتالحم یلوسر  مشاه  قیقحت : نایبلا ،) عمجم  ریسفت   ) نآرقلا ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لضف  مالسالا ،) نیمأ   ) یـسربط . 65
، ییابطابط يدزی  هللا  لضف  دیس  و 
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.ق 1408 ه . _ مود ، پاچ  هفرعملاراد ، توریب ،

، لوا پاچ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأل  یملاعلا  عمجملا  مق ، یئاجر ، يدـهم  دیـس  قیقحت : نساـحملا ، دـمحم ، نب  دـمحا  یقرب ، . 66
.ق 1413 ه . _

بتکلاراد توریب ، اـطع ، رداقلادـبع  یفطـصم  قـیقحت : نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  هللادـبع ، نب  دـمحم  يروباـسین ، مکاـح  . 67
.ق 1411 ه . _ لوا ، پاچ  هیملعلا ،

.ق 1407 ه . _ لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  نیسح ، یسربط ، يرون  . 68

، مق ثارتلا ، ءایحال  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  قیقحت : داؤفلا ، نّکـسم  یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ،) دیهـش   ) یلماع یعبج  . 69
.ق 1412 ه . _ مود ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسؤم 

.ق 1414 ه . _ مود ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، شیوردلا ، دمحم  هللادبع  قیقحت : دنسملا ، دمحم ، نب  دمحأ  لبنح ،) نبا   ) ینابیش . 70

، لوا پاچ  هلبقلاراد ، هّدج ، يرثألا ، ّقحلا  داشرا  قیقحت : یلصوملا ، یلعی  یبأ  دنـسم  ینثم ، نب  یلع  نب  دمحا  یلـصوم ، یمیمت  . 71
.ق 1408 ه . _

پاچ هایحلا ، هبتکم  راد  تاروشنم  توریب ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  یلا  بوسنملا  دیز ،) دنسم   ) دیز مامالا  دنـسم  . 72
.م  1966 لوا ،

.هلاسرلا هسسؤم  توریب ، باهشلا ، دنسم  یعاضقلا ،) یضاقلا   ) همالس نب  دمحم  . 73

.ق 1411 ه . _ هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دمحم ، نامثع  یفطصم  قیقحت : كرابم ، نب  هللادبع  دنسم  . 74

.ق 1418 ه . _ لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، دنمشوه ، يدهم  قیقحت : رابخألا ، ررغ  یف  راونالا  هاکشم  نسح ، نب  یلع  یسربط ، . 75
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پاچ هعیشلا ، هقف  هسـسؤم  توریب ، دیراورم ، رغـصا  یلع  قیقحت : دّجهتملا ، حابـصم  نسح ، نب  دمحم  یـسوط ،) خیـش   ) یـسوط . 76
.ق 1411 ه . _ لوا ،

.یشعرملا هللا  تیآ  هبتکم  یف  هطوطخملا  هخسنلا  مق ، لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  هحلط ، نب  دمحم  یعفاش ، . 77

، توریب یمظعألا ، نامحرلا  بیبح  قیقحت : هینامثلا ، دـیناسملا  دـئاوزب  هیلاـعلا  بلاـطملا  یلع ، نب  دـمحا  رجح ،) نبا   ) ینالقـسع . 78
.ق 1414 ه . _ لوا ، پاچ  هفرعملاراد ،

پاچ یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یفلسلا ، دیجملادبع  يدمح  قیقحت : ریبکلا ، مجعملا  دمحأ ، نب  نامیلس  یناربط ، یمخل  . 79
.ق 1404 ه . _ مود ،

.ق 1414 ه . _ لوا ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، رفعج ، لآ  ءالع  قیقحت : قالخالا ، مراکم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 80

.1377 ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضردیمح  همجرت : یسراف ، همجرت  اب  همکحلا  نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 81

.ق 1394 ه . _ موس ، پاچ  نایلیعامسا ، مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، . 82

.ق 1406 ه . _ لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یقابلادبع ، داؤف  دمحم  قیقحت : أّطوملا ، سنأ ، نب  کلام  . 83

.یملعالا هسسؤم  توریب ، هدبع ، دمحم  حیحصت : هغالبلا ، جهن  نیسح ، نب  دمحم  یضر ،) فیرش   ) يوسوم . 84

، مالـسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  مق ، مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  قیقحت : هعیـشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 85
.ق 1409 ه . _ لوا ، پاچ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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