
http://www.ghaemiyeh.com






نارظتنم ینشور  مشچ 

: هدنسیون

یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون  باتک  یسیونزاب  نارظتنم :  ینشور  6مشچ 

باتک 6تاصخشم 

6هراشا

10تسرهف

رشان 12همدقم 

فّلؤم لاح  14حرش 

فّلؤم 18همدقم 

20راتفگشیپ

راظتنا باوث  تلیضف و  لّوا  22دصقم 

لامعا یلوبق  طرش  راظتنا و  بوجو  مود  34دصقم 

راظتنا يانعم  موس : 39دصقم 

45همتاخ

عبانم 52تسرهف 

زکرم 56هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون  باتک  یسیونزاب  نارظتنم :  ینشور  مشچ 

باتک تاصخشم 

.1308 یقتدمحم 1262 -  یناهفصا  هسانشرس : 

راظتنالا هلیضف  راصبالا و  رون  يدادرارق :  ناونع 

يوسوم یقتدـمحم  فلوم  راـظتنالا /  هلیـضف  یف  راـصبالارون  باـتک  یـسیونزاب  نارظتنم :  ینـشور  مشچ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
 . دادح یبتجم  قیقحت  یناهفصا ؛ 

.1388 نارکمج ،  سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص  48 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 7-223-973-964-978  5000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

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

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

باوث راظتنا --  تیودهم -- عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

راتساریو ححصم ،  - 1347 یبتجم ، دادح ، هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

فلا 6ن 9 1388 /BP224/4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

1742825 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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راظتنالا هلیضف  یف  راصبالارون  باتک  یسیونزاب  نارظتنم :  ینشور  مشچ 

 . دادح یبتجم  قیقحت  یناهفصا ؛  يوسوم  یقتدمحم  فلوم 
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.1308 یقتدمحم 1262 -  یناهفصا  هسانشرس : 

راظتنالا هلیضف  راصبالا و  رون  يدادرارق :  ناونع 

يوسوم یقتدـمحم  فلوم  راـظتنالا /  هلیـضف  یف  راـصبالارون  باـتک  یـسیونزاب  نارظتنم :  ینـشور  مشچ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
 . دادح یبتجم  قیقحت  یناهفصا ؛ 

.1388 نارکمج ،  سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص  48 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 7-223-973-964-978  5000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

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

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

باوث راظتنا --  تیودهم -- عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

راتساریو ححصم ،  - 1347 یبتجم ، دادح ، هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

فلا 6ن 9 1388 /BP224/4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

1742825 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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تسرهف

ریوصت
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رشان همدقم 

غارچ نشور و  ناگدنیآ  ینونک و  لسن  رب  نازیزع  نآ  تامحز  ات  تسا  يرورض  هتـشذگ  ءاملع  نید و  ناگرزب  راثآ  ءایحا  یفرعم و 
.ددرگ نادنمشیدنا  نارگشهوژپ و  هار 

یناهفـصا يوسوم  یقت  دّـمحم  هَّللا  تیآ  ترـضح  فیلأت  راظتنالا » هلیـضف  یف  راـصبالارون   » فیرـش باـتک  یـسیونزاب  ور  شیپ  رثا 
.تسا هدیدرگ  یسیونزاب  قیقحت و  یلاعت  یشهوژپ  هسسؤم   » رگشهوژپ نازیزع  طسوت  هک  تسا  هللا  همحر 

تّجح هژیو  هب  تاراشتنا ؛ فیلأت  شهوژپ و  دـحاو  رد  راکمه  ناردارب  يدیعـس و  دـمحا  دادـح ، یبتجم  مالـسا  جـجح  تاـمحز  زا 
.مینادردق يدیعس  دیعسریما  ياقآ  یملید و  اضر  مالسالا 

.دریگ رارق  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » نامزلا بحاص  ترضح  دییأت  ّقح و  ترضح  تیاضر  دروم  تسا  دیما 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 
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فّلؤم لاح  حرش 

باتک هک  تسا  يدابآ  دمحا  هب  روهـشم  هللا  همحر  یناهفـصا  يوسوم  یقت  دّمحم  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  ترـضح  باتک ، نیا  ّفلؤم 
.دشاب یم  يو  ردقنارگ  تافیلأت  زا  مالسلا » هیلع  مئاقلل  اعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » فورعم

تعامج ماما  يوسوم  قازرلادبع  ازریم  دّیـس  موحرم  شراوگرزب  ردپ  دـمآ ، ایند  هب  ناهفـصا  رد  ق.ه  لاـس 1301  رد  فلؤم  موحرم 
.تسا هدومن  تلحر  ق.ه  خیرات 1319  رد  هک  هدوب  ناهفصا  مانب  ياملع  زا  مالسلا و  هیلع  لیعامسا  دّیس  رهطم  دقرم  دجسم و 

رد باـختنا و  ار  دوخ  یمارگ  ردـپ  هار  دوب ، هدوشگ  ناـهج  هب  مشچ  يوـقت  ملع و  هداوناـخ  رد  هک  یناهفـصا  یقت  دّـمحم  هَّللا  تیآ 
.تخادرپ شردپ  يدرگاش  هب  هدمآ ، رد  تیناحور  کلس 

زا دوخ  ناهفـصا ، گرزب  ياملع  رـضحم  زا  هدافتـسا  اب  هدومن ، یط  تعرـس  هب  تناید  شناد و  رد  ار  یقرت  ياـه  هلپ  فلؤم  موحرم 
هارمه هب  يدام ، هافر  هیاریپ و  هنوگره  زا  زیهرپ  هداس و  یگدـنز  تهج  هب  دـیدرگ و  راید  نآ  ماـنب  نادـهتجم  روهـشم و  نادنمـشناد 

، ناشیا ياج  هب  شراوگرزب و  ردـپ  تلحر  زا  سپ  اذـل  تفرگ ، رارق  ناهفـصا  نیدـتم  مدرم  هقالع  دروم  سفن ، تدـهاجم  تعاـنق و 
.دش راد  هدهع  ار  مدرم  تعامج  تماما 
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تین صولخ  اب  هارمه  ناوارف  شالت  راکتـشپ و  اب  نکیل  دومن ، یگدنز  ایند  نیا  رد  لاس  زا 50  رتمک  هکنآ  دوجو  اب  ردقنارگ  فلؤم 
ار يدنمشزرا  تافیلأت  راثآ و  هک  يا  هنوگ  هب  تشاذگ ؛ رس  تشپ  زین  ار  يریپ  نارود  ایوگ  یناوج ، نینس  نامه  زا  سفن ، بیذهت  و 

.دومن هضرع  ناناملسم  نایعیش و  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  مولع و  زا 

یلو ترضح  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  هب  ناشیا  صاخ  هّجوت  هنازرف ، ملاع  نیا  یغیلبت  یملع و  ياه  تیلاعف  نایم  رد 
امـش تسد  رد  باتک  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  یم  رظن  بلج  همه  زا  شیب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  رـصع 

.دشاب یم 

لایکم  » روهشم باتک  زا  یـشخب  هدیزگ  ًابیرقت  ناشدوخ  هتـشون  هب  انب  هک   (1)« راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون   » مان هب  رـضاح  باتک 
 - نامز ماما  جرف  بلط  راظتنا ، تلیضف  بوجو و  دروم  رد  ار  یتایاور  تایآ و  تسا ، مالـسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا 

نابز هب  باتک  نآ  نوچ  یلو  هدومن ، يروآدرگ  رـصتخم  هصالخ و  روط  هب  ار  نآ  دئاوف  راثآ و  و  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع 
.تسا هدروآرد  شراگن  هب  اه  نابز  یسراف  يارب  ار  نیا  دشاب ، یم  یبرع 

ص:10

مان نارظتنم » ینـشور  مشچ   » هب ار  نآ  ام  هک  مالـسلا » هیلع  نامز  ماما  راـظتنا  شاداـپ  تلیـضف و  رد  ناگدـید ، رون   » ياـنعم هب  . 1 - 1
.میداهن
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ناشیا ياه  باتک  هک  تسا  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  هریغ  تایبدا و  قالخا و  هقف ، ریـسفت و  رد  يدایز  ياـه  باـتک  فلؤم  موحرم 
: تسا رارق  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نوماریپ 

دّیـس نیملـسملا  مالـسالا و  تّجح  طسوت  هک  یبرع  نابز  هب  دلج  ود  رد  مالـسلا ؛ هیلع  مئاقلل  ءاعدـلا  دـئاوف  یف  مراکملا  لایکم   - 1
نامز ماما  ناقاتـشم  هّجوت  دروم  هدرک و  پاچ  ار  نآ  اهراب  نارکمج  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  هدش و  همجرت  ینیوزق  يرئاح  يدهم 

.تسا هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع 

؛ راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون   - 2

؛ مالسلا هیلع  مامالا  هبیغ  نمز  یف  مانالا  هفیظو   - 3

؛ مالسلا هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مئانغلا  زنک   - 4

اه لاس  نآ  فیلأت  خیرات  زا  هک  اجنآ  زا  نکل  هدش ، هتشاگن  یـسراف  نابز  هب  تسا ، یبرع  هک  اهنآ  مان  فالخ  رب  ریخا  باتک  هس  نیا 
هخـسن يور  زا  یلاـعت  یـشهوژپ  هسـسؤم  طـسوت  نارکمج و  سّدـقم  دجـسم  تاراـشتنا  مرتـحم  تیریدـم  شرافـس  هب  درذـگ ، یم 
نارکمج سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  کنیا  هک  دـیدرگ  پاچ  هدامآ  یـسیونزاب و  دوب  ّفلؤم  موحرم  يابیز  طخ  هب  هک  نآ   (1) یلصا

.تسا هدیناسر  پاچ  هب  ار  نآ 

ص:11

تفایرد دشاب  یم  رقتسم  هیـضیف  هسردم  رد  لاس 1387 }  } کنیا هک  مق  مظعا  دجـسم  هناخ  باتک  زا  ار  باتک  یطخ  هخـسن  . 2 - 1
.دیآ یم  لمع  هب  رکشت  ریدقت و  نآ  مرتحم  نالوئسم  زا  اج  نیمه  میدومن و 
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تفای تافو  ناهفصا  رهش  رد  ق.ه  خیرات 1348  رد  یگلاس ، ّنس 47  رد  ینعی  دوخ ؛ تکرب  رپ  اّما  هاـتوک  رمع  زا  سپ  فلؤم  موحرم 
.دش هدرپس  كاخ  هب  رهش  نآ  دالوف  تخت  فورعم  ناتسربق  رد  و 

هاگراب دبنگ و  هدش و  عقاو  ناهفـصا  رورپ  دیهـش  رهـش  سّدـقم  عافد  يادهـش  رازلگ  بنج  رد  کنیا  ینابر  ملاع  نیا  فیرـش  دـقرم 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نادنمتدرا  ناقاتشم و  ترایز  لحم  ناشیا 

رارق مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  باحـصا  ناروای و  هرمز  زا  روشحم و  شدوخ  يایلوا  اب  ار  موحرم  نآ  حور  لاعتم ، دنوادخ  هَّللا  ءاش  نا 
.نیمآ دهد 

یلاعت یشهوژپ  هسسؤم 

ص:12
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همدقم

فّلؤم همدقم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

یبسح وهو 

دّمحم هّیفـص  هّیبن و  یلع  هالـصلا  نامیالا و  لها  تادابع  لضفا  نامزلا ، بحاص  انالوم  راظتنا  لعج  يذـّلا  ناـّنملا ، معنملا  هَّللدـمحلا 
رفکلا لها  مهئادعا ؛ یلع  هَّللا  هنعل  ّناجلا و  سنإلا و  یلع  هَّللا  ججح  نمحرلا و  ءانما  نیموصعملا ، هلآ  یلع  نآرقلا و  هیلع  لّزن  يّذلا 

.نایغّطلا و 

« دیامرف وفع  ار  نانآ  ود  ره  لاعتم  دنوادخ  هک   » یناهفصا يوسوم  قازّرلادبع  نب  یقت  دّمحم   (1) راکهانگ هدنمرش  هدنب  نیا  دعب ؛ اّما 
: دیامن یم  ضرع  ینامیا  ناردارب  هب 

یماما تسا ؛ تادابع  لضفا  زا  مالـسلا  مهیلع  كاپ  ناماما  نادـناخ  زا  ماما  نیرخآ  روهظ  جرف و  راظتنا  راگزور ، نیا  رد  هک  اجنآ  زا 
ینعی تسا ؛ هدومن  هریخذ  نارفاک  رارشا و  زا  ماقتنا  یهاوخنوخ و  يارب  ار  يو  لاعتم ، دنوادخ  هک 

ص:13

صلخم صلاـخ و  ناگدـنب  هک  تسا  یتاریبعت  ریـصقت و »...  اپارـس  یناـج ، هدنمرـش ، رقحا ، ریقح ، هدـنب ، : » نوچمه یتاـملک  . 3 - 1
تیانج ار  دوخ  هابتشا  دننیب و  یم  هدنمرش  راکهانگ و  راکاطخ و  ار  دوخ  هشیمه  ینعی  دنرب ؛ یم  راک  هب  یلاعت  ّقح  ربارب  رد  دنوادخ 

یم راک  هب  دوخ  يارب  ار  یباقلا  نینچ  یناهفـصا ، یقت  دّـمحم  هَّللا  تیآ  نوچ  يراوگرزب ؛ ملاع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنناد  یم 
.درب
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رد همه  هک  یمئاق  ماما  نآ  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لـجع  يرکـسعلا -  نسحلا  نب  تجح  يدـهم  ترـضح  رظن  زا  بیاـغ  ماـما 
رابخا و زا  یخرب  مهم ، لـیلج و  رما  نیا  هب  مدرم  ییاـمنهار  تهج  هب  راوگرزب و  ماـما  نآ  هب  تمدـخ  يارب  اذـل  دـنیوا ؛ ماـیق  راـظتنا 

.مدومن عمج  رصتخم  نیا  رد  ار  راظتنا  تلیضف  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ناماما  تایاور 

.مریگب رارق  ناکین  ماما  نآ  نارای  راصنا و  زا   (1) رامش ِزور  رد  هک  مراد  نآ  دیما 

.مدومن بترم  همتاخ  کی  دصقم و  هس  همدقم و  کی  اب  ار  نآ  هداهن و  راظتنالا » هلیضف  یف  راصبالارون   » ار باتک  مان 

ص:14

هلمج زا  تسا ؛ هدش  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  هک  دـشاب  یم  باسحلا » موی   » ترابع همجرت  رامـش » ِزور  . 4 - 1
هیآ 26. زین  هیآ 16 و  هروس ص ،
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راتفگشیپ

نایناهج و دـنوادخ  زا  يرادربنامرف  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  راظتنا  رد  شدـصق  تین و  دـیاب  نمؤم  هک  نادـب 
لیان راظتنا  ياـه  باوث  همه  هب  هلیـسو  نیا  هب  اـت  دـشاب ، نیعمجا » مهیلع  هَّللا  تاولـص   » موصعم ناـماما  ادـخ و  لوسر  ّتبحم  ضحم 

(1) .هَّللا ءاش  نا  دوش ، راگتسر  ددرگ و 

ص:15

یهلا هدـش  هداد  هدـعو  ياـه  باوـث  هب  ندیـسر  يارب  و  ادـخ ، يارب  طـقف  لـمع  ماـجنا  ینعی  يراـک  ره  رد  صـالخا  هک  ارچ  . 5 - 1
.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  هدنیآ  رد  هک  نانچ  فیرش ، لمع  نیا  صوصخب 
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ص:16
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راظتنا باوث  تلیضف و  لّوا  دصقم 

.تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  راظتنا ، تلیضف  باوث و  رد  هک  يرابخا  تایاور و  زا  یخرب  نایب 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا   (1) نیدلا لامک  رد 

تمدخ رد  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  دشاب ، راظتنا  لاح  رد  دریمب و  نامیا  اب  هک  امـش  زا  کی  ره  »
(2) «. دشاب بانج  نآ 

ناشیا هک  تسا  هدومن  تیاور  مالسا » مهیلع   » نینمؤملاریما ترضح  زا  دوخ و  ناردپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دندومرف

(3) «. دشاب هدیطلغ  شدوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ؛ هتشاد  ار  ام  جرف  راظتنا  هک  ره  »

ص:17

هب فورعم  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  روهـشم  تافیلأت  زا  همعنلا » مامت  نیدـلا و  لامک  . 6 - 1
هدمآ ص 644  رد ج 2 ، ثیدـح  نیا  .تسا  هدـش  هتـشاگن  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  نوماریپ  هک  تسا  یفوتم 381 ق  قودص  خـیش 

.تسا
ص ینامعن ،» تبیغ  « ؛» مالسلا هیلع  مئاقلا  طاطـسف  یف  ناک  نمک  ناک  هل  ًارظتنم  رمالا  اذه  یلع  مکنم  تام  نم  : » ثیدح نتم  . 7 - 2

ص 441. ج 2 ، یفاولا ،» « ؛ ص 125 ج 5 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 449 نیدلا ،» مالعا  « ؛ ص 173 ج 1 ، نساحملا ،» « ؛ 200
مامت نیدـلا و  لامک  « ؛ ص 61 ص 123 و ج 65 ، ج 52 ، راونالاراحب ،» « - » هَّللا لیبس  یف  همدـب  طحـشتملاک  اـنرمال  رظتنملا  . 8 - 3

ص 645. ج 2 ، همعنلا ،»
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: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

وا تعاطا  زین ، شروهظ  نامز  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ار  وا  روهظ  راـظتنا  ناـشیا ، تبیغ  ناـمز  رد  هک  اـم  مئاـق  نایعیـش  لاـح  هب  اـشوخ  »
(2) «. دنرادن ینزح  سرت و  چیه  ازج ، زور  رد  (1) و  دنیادخ يایلوا  هک  دنتسه  نانیا  مه  دنیامن ،

: دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا 

(3) «. تسا نتشاد  جرف  راظتنا  اه ، تدابع  لضفا  »

: دیوگ یم  هک  هدش  لقن   (5) یطساو دیمحلادبع  زا   (4) راونالاراحب باتک  رد 

هب میا ؛ هتشادرب  تسد  دوخ  رازاب  راک و  بسک و  زا  رما  نیا  راظتنا  تهج  هب  ام  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترضح  هب 
.میوش راچد  ییادگ  هب  ام  زا  یخرب  تسا  کیدزن  هک  يا  هنوگ 

: دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

ص:18

يایلوا ناتـسود و }  } دیـشاب هاگآ  « َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َال  ِهَّللا  َءآَِیلْوَأ  َّنِإ  اـَلَأ  : » سنوی هروس  هفیرـش 62  هیآ  هب  هراشا  . 9 - 1
! دنوش یم  نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت  هن  ادخ ،

ص 149. ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 357 ج 2 ، نیدلا ،» لامک  . 10 - 2
ص 287. ج 1 ، همعنلا ،» مامت  نیدلا و  لامک  « ؛ ص 125 ج 52 ، راونالاراحب ،» . 11 - 3

زا يرایـسب  هک  تسا  ق   . نرق 12 ه رد  یـسلجم  رقاب  دّـمحم  هماّلع  هعیـش  راوگرزب  ملاع  فیلأت  راونالاراحب »  » فیرـش باتک  . 12 - 4
تسا و هدـش  رـشتنم  يددـعتم  ياـه  پاـچ  رد  هدومن و  يروآ  عمج  فلتخم  تاـعوضوم  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  ثیداـحا 

.دشاب یم  توریب  يدلج  پاچ 110  نآ  نیرت  فورعم 
یم مولعم  هدرک  هک  یباوج  لاؤس و  زا  دـشاب ، یم  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  باحـصا  زا  یطـساو  دـیمحلادبع  . 13 - 5

لاجر مجعم  « ؛ ص 115 ج 8 ، كردتـسملا ،» همتاخ  « ؛ ص 214 یـسوط ،» خیـش  لاجر   » .تسا هدوب  یماـما  هدزاود  نایعیـش  زا  دوش 
ص 309. ج 10 ، ثیدحلا ،»
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ادخ هب  يرآ ، دهد ؟ یمن  وا  هب  شیاشگ  جرف و  دـنوادخ  دـنک ، نینچ  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  ینک ، یم  نامگ  ایآ  دـیمحلادبع ! يا  »
تمحر ادخ  دراد ، یم  هگن  هدامآ  ام  يرای  يارب  ار  شدوخ  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  ادـخ  .داد  دـهاوخ  جرف  شیاشگ و  هک  مسق 

«. دنک یم  ایحا  ار  ام  رما  هک  ار  يا  هدنب  دنک 

؟ مراد یباوث  هچ  مریمب  راظتنا  لاح  رد  امش ، مئاق  روهظ  زا  شیپ  رگا  مدرک : ضرع 

نامز رد  ار  ناشیا  ندرک  يراـی  مزع  دورب و  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  راـظتنا  لاـح  رد  هک  امـش  زا  کـی  ره  : » دومرف ماـما 
(1) «. دشاب هدش  دیهش  هدرک و  داهج  وا  باکر  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب ؛ هتشاد  شروهظ 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا 

(2) «. تسا لامعا  لضفا  زا  نتشاد ، جرف  راظتنا  »

، ادخ ّیلو  تبیغ  نامز  : » دندومرف یلباک  دلاخوبا  هب  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  زین   (3)« جاجتحا  » باتک رد 
، دش دهاوخ  ینالوط 

ص:19

«، همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  « ؛ ص 262 ج 2 ، میقتسملا ،» طارصلا  « ؛ ص 126 ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 80 ج 8 ، یفاک ،» . 14 - 1
ص 173. ج 1 ، یقرب ، نساحملا ،» « ؛ ص 644 ج 2 ،

لوسر هب  ار  ثیدـح  نیا  عباـنم  رتشیب  هتبلا  ص 128 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 644 ج 2 ، همعنلا ،» مامت  نیدـلا و  لاـمک  . 15 - 2
.دنا هداد  دانسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

.ق.ه نرق 6  ياملع  زا  یسربطلا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنموبا  فیلأت  جاجتحا »  » باتک . 16 - 3

راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون  باتک  یسیونزاب  نارظتنم :  ینشور  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_19_3
http://www.ghaemiyeh.com


هک ینانمؤم  هک  یتسرد  هب  دلاخابا ! يا  .تسا  بانج  نآ  زا  دعب  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ّیـصو  نیمهدزاود  هک  نامه 
ینامز ره  لها  زا  دنـشک ، یم  ار  شروهظ  نامز  راظتنا  دـنراد و  يو  تماما  هب  نیقی  داقتعا و  دنـشاب و  یم  وا  ندوب  بیاـغ  ناـمز  رد 
روضح اب  ناشماما  ندوب  بیاغ  هک  دیامرف  یم  اطع  اهنآ  هب  یشوه  تفرعم و  لقع و  نانچ  یلاعت ؛ كرابت و  دنوادخ  هک  اریز  دنرتهب ؛

اب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تمدـخ  رد  هک  هداد  رارق  یناـسک  هلزنم  هب  ناـمز  نآ  رد  ار  ناـنآ  و  تـسا ، ناـسکی  اـهنآ  دزن  وا ،
هب ناگدننک  توعد  هک  یتسار  هب  دنتسه و  ام  یقیقح  نایعیش  صلاخ و  نانمؤم  ناشیا  .دنا  هدومن  داهج  ریشمش ، هلیـسو  هب  نارفاک و 

(1) «. دنشاب یم  ناهن  راکشآ و  رد  ّلجوّزع  يادخ  نید  يوس 

رازه باوث  یلاعت  ّقح  دـنامب ، تباث  اـم  تیـالو  رب  اـم  مئاـق  تبیغ  ناـمز  رد  هک  ینمؤم  ره   » (2): دـندومرف هک  تسا  رگید  ربـخ  رد  و 
(3) «. دنشاب دُحا  ردب و  يادهش  لثم  هک  دیامرف ، یم  اطع  وا  هب  ار  دیهش 

نآ رب  ار  اه  باوث  نیا  ناوت  یم  اذـل  تسا ؛ نآ  تمالع  تیـالو و  رب  توبث  همزـال  راـظتنا ، لاـح  رب  ندوب  یقاـب  نوچ  دـیوگ : فلؤم 
.دومن تابثا 

ص:20

نیدلا و لامک  « ؛ ص 407 يرولا ،» مالعا  « ؛ ص 317 ج 2 ، جاجتحا ،» « ؛ ص 122 ص 386 و ج 52 ، ج 36 ، راونالاراحب ،» . 17 - 1
ص 319. ج 1 ، همعنلا ،» مامت 

«. مالسلا هیلع   » داجس ماما  نیسحلا ، نب  یلع  . 18 - 2
فشک « ؛ ص 79 راونـالا ،» بـختنم  « ؛ ص 274 تاوعدـلا ،» « ؛ ص 428 يروـلا ،» مـالعا  « ؛ ص 125 ج 52 ، راونـالاراحب ،» . 19 - 3

ص 522. ج 2 ، همغلا ،»
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: دیوگ یم  هک  هدش  تیاور   (2) فلد یبا  نب  رقص  زا   (1)، نیدلا لامک  باتک  رد 

: دندومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  زا 

نـسح شرـسپ  وا  زا  دعب  ماما  .تسا  نم  تعاطا  وا  تعاطا  نم و  راتفگ  وا  راتفگ  نم و  رما  وا  رما  تسا ، یلع  مرـسپ  نم  زا  دعب  ماما  »
«. تسا شردپ  تعاط  وا  تعاط  شردپ و  لوق  وا  لوق  دشاب ، یم  یلع  شردپ  رما  وا  رما  تسا ،

؟ تسیک مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  دعب  ماما  سپ  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دندش ، تکاس  هاگنآ 

: دندومرف هاگنآ  هدومن ؛ يدیدش  هیرگ  ترضح 

«. تسا رَظتنم  ّقح و  هب  مئاق  هک  تسوا ؛ رسپ  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  دعب  ماما  هک  یتسرد  هب  »

؟ دنمان یم  مئاق  ار  وا  ارچ  هَّللا ! لوسر  نبای  متفگ :

نید زا  ینالوط ، تبیغ  تهج  هب  وا ، تماما  هب  نیدقتعم  رتشیب  دشاب و  هتفر  نایم  زا  وا  مان  هک  دـیامرف  یم  مایق  ینامز  اریز  : » دـندومرف
«. دندرگرب

ص:21

ص 378. ج 2 ، همعنلا ،» مامت  نیدلا و  لامک  . 20 - 1
لاجر مجعم   - » .تسا هدرک  لقن  یثیداحا  مالسلا  امهیلع  يداه  ماما  یقت و  دّمحم  ماما  زا  هک  یخرکلا  فلد  یبا  نب  رقصلا  . 21 - 2

ص 152. ج 10 ، ثیدح ،»
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؟ دنمان رَظتنم  ار  وا  ارچ  متفگ :

نانمؤم سپ  دشک ، یم  لوط  نآ  نامز  دوش و  یم  رایـسب  ناراگزور  نآ  هک  دتفا  یم  قافتا  یتبیغ  وا  يارب  هکنآ  تهج  هب  دـندومرف :
یناسک .دنیامن  یم  ازهتسا  ار  وا  رکذ  ناگدننک  راکنا  و  دننک ، یم  راکنا  ار  وا  ناگدننک  کش  و  دننام ، یم  یقاب  وا  راظتنا  هب  صلاخ 

یم رب  نید  زا  ینعی  دنوش ؛ یم  كاله  دننک  یم  هلجع  هک  یناسک  دنـشاب و  یم  وگ  غورد  دـننک ، یم  نیعم  تقو  شروهظ  يارب  هک 
( دننک یم  راتفر  نید  ناماما  لمعلاروتسد  هب  دننک و  یمن  ارچ  نوچ و  ینعی  ( ؛ دنتـسه دوخ  ناماما  رادربنامرف  هک  یناسک  اّما  دندرگ ؛

(1) «. دنبای یم  تاجن 

(2) .ما هدومن  نایب  مئانغلا » زنک   » باتک همدقم  رد  ار  دوش  یم  تکاله  ثعاب  هک  يا  هلجع  زا  دارم  دیوگ : فلؤم 

هک یتسرد  هب  دیشابن ؛ دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  دیشاب و  جرف  رظتنم  : » دندومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  زا 
(3) «. تسا جرف  راظتنا  یلاعت ، ّقح  يوس  هب  لامعا  نیرت  هدیدنسپ 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ص:22

«، همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  « ؛ ص 283 رثالا ،» هیافک  « ؛ ص 157 ج 51 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 230 ج 2 ، میقتسملا ،» طارصلا  . 22 - 1
ص 378. ج 2 ،

«. مالسلا هیلع  مئاقلل  اعدلا  دئاوف  یف  مئانغلا  زنک  . 23 - 2
ص 104. لوقعلا ،» فحت  « ؛ ص 616 ج 2 ، قودص ، خیش  لاصخلا ،» « ؛ ص 123 ج 52 ، راونالاراحب ،» . 24 - 3

راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون  باتک  یسیونزاب  نارظتنم :  ینشور  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_22_3
http://www.ghaemiyeh.com


مئاق ترضح  اب  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ؛ هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  هک  دریمب  یتلاح  رد  امـش  زا  کی  ره  رگا  »
«. دشاب ترضح  نآ  همیخ  رد  مالسلا و  هیلع 

: دندومرف سپس  هدرک و  توکس  یکدنا  هاگنآ 

«. دنک داهج  وا  باکر  رد  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  »

هدش دیهـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  هکلب  مسق ! ادـخ  هب  هن ، : » دـندومرف سپـس  و 
(1) «. دشاب

هَّللا لجع  مئاق -  ترـضح  روهظ  نارظتنم  يارب  هک  دنا  هدومرف  رکذ  جـیردت  هب  ار  باوث  زا  هجرد  هس  ثیدـح ، نیا  رد  دـیوگ : ریقح 
.دوب دهاوخ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت 

: تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  هدش  تیاور  ثیدح  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  زا  راونالاراحب  باتک  رد 

شاداپ باوث و  دنراد ، یم  هاگن  مکحم  ار  دوخ  نید  دـنراد و  ار  وا  روهظ  راظتنا  ماما ، تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  هب  لاعتم  دـنوادخ 
اهنآ هچرگ  تسا ؛ هداد  رارق  حیحـص  تادابع  یعقاو و  ماکحا  هب  لمع  لباقم  رد  هک  هچنآ  دـننام  دـیامرف ؛ یم  اطع  ار  لماک  یعقاو و 

.دنشاب هتشادن  یقیقح  تادابع  یعقاو و  ياه  مکح  ندیمهف  هب  یسرتسد  ترضح ، نآ  ندوب  بیاغ  ببس  هب 

ص:23

ص 126. ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 174 ج 1 ، نساحملا ،» . 25 - 1

راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون  باتک  یسیونزاب  نارظتنم :  ینشور  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_23_1
http://www.ghaemiyeh.com


یقیقح لماک  تادابع  لامعا و  باوث  رجا و  دنروآ ، یم  اج  هب  دوخ  یلعف  فیلکت  قباطم  هک  هیرهاظ  تادابع  لامعا و  يازا  هب  ینعی 
.دراد مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  راظتنا  هک  يدایز  تلیضف  هطساو  هب  دیامرف ، یم  تمحرم  ار 

: دیوگ یم   (3) لّضفم هک  هدرک  لقن   (2) هللا همحر  یسوط  خیش  تبیغ  باتک  زا   (1)« بقاثلا مجن   » باتک رد 

باحصا زا  یسک  رگا  هکنیا  میدرک و  رکذ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق -  زا  ینخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد 
: دندومرف ترضح  دشاب ، هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  راظتنا  دریمب و  ام 

هک یتسرد  هب  ینالف ! يا  دیوگ : یم  وا  هب  دیآ و  یم  نمؤم  ربق  رس  رب  یصخش  دنیامرف ، روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  هاگنآ  »
تراگدرورپ تمعن  رد  یهاوخ  یم  رگا  وش و  قحلم  يوش ، قحلم  وا  هب  هک  یهاوخ  رگا  سپ  تسا ، هدرک  روهظ  وت  ماـما  بحاـص و 

(4) «. شاب هتشاد  تماقا  اج  نیمه  سپ  ینامب  یقاب 

ص:24

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  لاوحا  رد  هک  دشاب  یم  نرق 13  رد  يرون  نیـسح  ازریم  ثدحم  موحرم  فیلأت  بقاثلا » مجن   » باتک . 26 - 1
.تسا هدش  هتشاگن 

یسوط خیش  هب  فورعم  یـسوطلا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعجوبا  هفئاطلا  خیـش  فیلأت  هبیغلا » باتک  . » ص 458 یسوط ،» تبیغ  . 27 - 2
{. ق.ه  460  - 385}

زین رگید  یخرب  هتفرگ و  رارق  یخرب  دسح  دروم  هاگ  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  کیدزن  نارای  زا  رمع  نب  لضفم  . 28 - 3
ص ج 6 ، يرئاضغ ،» نبا  لاجر  « ؛ ص 15 يرفعجلا ،» هقفلا  یف  نیسوبحملا  ماکحا   » .دنا هدومن  فیعـضت  هداد و  تبـسن  ّولغ  هب  ار  وا 

ص 258. هماّلع ،» لاجر  « ؛ ص 518 دواد ،» نبا  لاجر  « ؛ 256
مامالا یف  رثالا  بختنم  « ؛ ص 458 یسوط ،» تبیغ  « ؛ ص 1166 ج 3 ، حئارجلا ،» جئارخلا و  « ؛ ص 91 ج 53 ، راونالاراحب ،» . 29 - 4

ص 1036. ج 2 ، همکحلا ،» نازیم  « ؛ یناگیاپلگ یفاص  هَّللا  تیآ  ترضح  رشع ،» یناثلا 
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نانچ تسا ؛ راظتنا  دیاوف  زا  یکی  راوگرزب ، نآ  روهظ  نامز  رد  ندش  هدنز  هلئـسم  هک  دوش  یم  رهاظ  ثیدـح  نیا  زا  دـیوگ : فلؤم 
(1) .تسا هدش  دراو  زین  ترضح  نآ  يارب  ياعد  رد  هدیاف  نیا  هک 

هدش هوق  یب  ریپ و  نم  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  دیوگ : یم  هک  تسا  هدش  تیاور   (2) هزمح یبا  زا 
.مریمب امش  ِجرف  رما  عوقو  زا  شیپ  مسرت  یم  تسا و  هدش  کیدزن  ملجا  ما و 

لثم دـشاب ، ام  جرف  نامز  رظتنم  دـنک و  قیدـصت  ار  ام  ثیدـح  دروایب و  نامیا  ام  هب  هک  یـسک  ره  هزمحابا ! يا  : » دـندومرف ترـضح 
هک دراد  ار  یسک  باوث  هکلب  دشاب ؛ هدش  دیهش  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق -  ترـضح  مَلَع  ریز  رد  هک  دنام  یم  یـسک 

(3) «. دشاب هدش  دیهش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باکر  رد 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ص:25

ص 663؛ ریبـکلا ،» رازملا  « ؛ ص 227 دجهتملا ،» حابـصم  « ؛ دـهع ياعد  نانجلا ،» حـیتافم  « ؛ ص 111 ج 99 ، راونـالاراحب ،» . 30 - 1
ص 82. نیمالا ،» دلب  « ؛ ص 550 یمعفک ،» حابصم  « ؛ ص 239 ج 1 ، لابقالا ،» »

مالـسلا و هیلعداجـس  ماما  زا  مه  هک  هدوب  ناماما  صاخ  باحـصا  زا  دـشاب ؛ یم  رانید  نب  تباث  يو  مان  هک  یلامث ، هزمحوبا  . 31 - 2
مالـسلا هیلعاضر  ماما  زا  .تسا  هدرک  لقن  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  مه  مالـسلا و  هیلعرقاب  ماما  مه 
ءاهقفلا خیرات   » .تسا هدومن  تمدخ  ار  ماما  راهچ  هک  هدوب  شنامز  رد  نامقل  دننام  شدوخ  نامز  رد  یلامث ، هزمحوبا  هک  هدـش  لقن 

ص 923. ج 2 ، یناث ،» دیهش  لئاسر  « ؛ ص 201 یشک ،» لاجر  « ؛ ص 70 ج 14 ، هاورلا ،» و 
ص 640. تایآلا ،» لیوأت  « ؛ ص 141 ص 138 و ج 65 ، ج 27 ، راونالاراحب ،» . 32 - 3
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ردـب و نادیهـش  زا  يرایـسب  زا  تسا  لضفا  یلاعت  ّقح  دزن  دـشاب ، هتـشاد  ار  جرف  راظتنا  هک  یلاح  رد  دریمب ؛ هک  اهامـش  زا  کی  ره  »
(1) «. دحا

: تسا هتفگ  هک  هدش  تیاور   (3) هدعسم زا   (2) ناهرب رد 

، دوب هدومن  هیکت  دوخ  ياصع  هب  هک  یلاح  رد  دش ؛ دراو  هدیمخ  يدرمریپ  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  كرابم  رـضحم  رد 
.مسوبب نم  ات  دیهدب  ار  دوخ  تسد  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  هاگنآ  دنداد ؛ ار  شمالس  باوج  زین  ترضح  درک و  مالس 

.درک هیرگ  هب  عورش  هاگنآ  دیسوب ؛ وا  دنداد و  ار  دوخ  تسد  ترضح 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

»؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  درمریپ ! يا  خیش و  يا  »

یم دوش ، یم  ون  هک  یهام  ره  تسا ؛ هتـشذگ  امـش  مئاـق  راـظتنا  رد  مرمع  هک  تسا  لاـس  دـص  هزادـنا  هب  موش ! تیادـف  درک : ضرع 
ما هدـش  ناوتان  ریپ و  نونکا  دوش ؛ یم  عقاو  لاس  نیا  رد  میوگ  یم  دوش ، یم  هزات  هک  یلاس  ره  و  دوش ، یم  رهاظ  هاـم  نیا  رد  میوگ 

.ما هدیدن  ار  امش  جرف  روهظ  ما و  هدیسرن  دوخ  لد  دارم  هب  زونه  یلو  هدیسر ؛ ارف  ملجا  و 

: دیوگ فلؤم  »

ص:26

.تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زا  ثیدح  نیا  . 33 - 1
.ینارحب مشاه  دّیس  همالع  نآرقلا » ریسفت  یف  ناهربلا   » باتک . 34 - 2

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  هقدص  نب  هدعسم  يو  مان  . 35 - 3
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غیرد رای  قارف  ردنا  نم  رمع  تشذگ 

غیرد راکف  لد  دش  نوخ  هقرغ  رجه  ز 

رات بش  نوچ  هایس  نم  زور  شقارف  زا  دش 

« غیرد راظتنا ، رد  مدرُمب  رمع و  تشذگ 

هب هتشک  ار  رگید  یضعب  نیمز و  فارطا  رد  هدنکارپ  ار  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) امـش زا  یـضعب  هکنآ  لاح  منکن و  هیرگ  ارچ  سپ 
؟ منیب یم  نید  يادعا  ملظ 

: دندومرف دندش و  نایرگ  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ترضح نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دیسر و  یهاوخ  یلاع  رایسب  عیفر  ماقم  هب  ینیبب ، ار  ام  مئاق  هک  ینامز  ات  يدنام  هدنز  رگا  خیش ! يا  »
دّمحم لآ  .دش و  یهاوخ  روشحم  نیعمجا » مهیلع  هَّللا  تاولـص   » دّـمحم لآ  هرمز  رد  تمایق  زور  رد  سپ  يدُرم ، ناشیا  راظتنا  رد  و 

: دومرف هک  اجنآ  رد  دنیامن ، کسمت  ام  هب  همه  هک  هدومن  رما  هک  میتسه  ام  هلآ » هیلع و  هَّللا  یلص  »

یلاـع گرزب  زیچ  ود  نم  هک  یتـسرد  هب   (1) ؛» یتیب لها  یترتع  هَّللا و  باـتک  اّولـضت ؛ نل  اـمهب  اوکّـسمتف  نیلقثلا  مکیف  فّلخم  ّینا  »
هارمگ تقو  چیه  ات  دیوش  لسوتم  اهنآ  هب  سپ  مراذگ ، یم  امش  نایم  رد  ماقم 

ص:27

ص 408؛ ج 36 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 405 ج 2 ، بولقلا ،» داشرا   - » .دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ثیدـح  . 36 - 1
ص 264. رثالا ،» هیافک  »
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«. دنتسه نم  تیب  لها  هک  نم  ترتع  يرگید  نآرق و  ادخ ؛ باتک  یکی  دیوشن ،

زا یکاب  تراشب ، نیا  دوجو  اب  ارم  تفگ : دیدرگ و  تکاس  شا  هیرگ  عزج و  دینـش ، ار  میظع  هدژم  تراشب و  نیا  نوچ  درمریپ ، نآ 
.تسین گرم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هاگنآ 

یقنلا یلع  ماما  بلص  زا  زین  وا  دش ، دهاوخ  دلوتم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  بلـص  زا  ام  مئاق  هک  نادب  درمریپ ! يا  »
یسوم نب  یلع  ترضح  زا  ناشیا  مالـسلا و  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  دمآ و  دهاوخ  ایند  هب  مالـسلا  هیلع 
.تسا هدش  دلوتم  نم  زا  دشاب و  یم  نم  رسپ  وا  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ترضح  بلص  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  مالـسلا و  هیلع 

(1) «. میشاب یم  كاپ  یگدولآ ، هانگ و  ره  زا  موصعم و  ام  مامت  هک  میرفن  هدزاود  ام 

رد توافت  تهج  هب  دوش ، یم  هدـهاشم  تایاور  رابخا و  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  راظتنا  باوث  رد  هک  یفـالتخا  رّکذـت :
لماک رتشیب و  زین  شباوث  تسا ، رت  لماک  شیاوقت  تخانـش و  یـسک  ره  هک  هتبلا  تسا ؛ نارظتنم  ياوقت  تفرعم و  راظتنا و  تاـجرد 

.دوب دهاوخ  رت 

ص:28

ص 241. ج 2 ، میقتسملا ،» طارصلا  « ؛ ص 408 ج 36 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 264 رثالا ،» هیافک  . 37 - 1
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لامعا یلوبق  طرش  راظتنا و  بوجو  مود  دصقم 

زا یکی  مه  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق -  ترـضح  روهظ  راـظتنا  هک  تسا  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  باـتک ، مود  دـصقم 
.دشاب یم  زین  لامعا  ریاس  یلوبق  طرش  مه  تسا و  تابجاو 

هک دش  دراو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  رب  یصخش  دیوگ : یم  هک  هدش  تیاور   (2) یفعج لیعامسا  زا   (1) یفاک لوصا  باتک  رد 
زا نآ  رد  هک  تسا  مصاخم »  » هفیحص نیا  ایآ  : » دندومرف وا  هب  ترضح  دوب ، يا  هفیحص  وا  هارمه 

ص:29

يرغـص تبیغ  نامز  رد  هک  دـشاب  یم  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم  رفعجوبا  لیلجلا  مامالا  فیلأت  یفاک ؛ لوصا  فیرـش  باتک  . 38 - 1
فیرعت هب  يزاین  هک  تسا  روهـشم  فورعم و  ردق  نآ  يو  .تسا  هتفای  تافو  يربک  تبیغ  زاغآ  رد  ینعی  ق   . رد 329 ه هتسیز و  یم 

.تسا دادغب  رد  شدقرم  ير و  رهش  عباوت  زا  نیلک  ياتسور  رد  شدلوت  درادن ، حیضوت  و 
نب لیعامسا  نکل  تسا ؛ یفوک  یفعج  نمحرلادبع  نب  لیعامسا  یفعج و  رباج  نب  لیعامسا  نیب  كرتشم  یفعج ، لیعامسا  . 39 - 2

نامه یفعج ، لیعامسا  زا  دارم  دوبن ، مالک  رد  يا  هنیرق  رگا  اذل  تسا ؛ رتشیب  زین  شتایاور  دشاب و  یم  رت  فورعم  رتروهـشم و  رباج 
(. ییوخ هَّللا  تیآ  موحرم  ثیدحلا ، لاجر  مجعم   - ) .تسا هدوب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  باحصا  زا  هک  تسا  یفعج  رباج  نب  لیعامسا 
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»؟ دسر یم  لوبق  هجرد  هب  ناسنا  لامعا  نآ ، هطساو  هب  هک  هدش  لاؤس  ینید 

.تسا نیمه  زین  نم  دارم  دنک ، تمحر  ار  امش  ادخ  يرآ ، درک : ضرع 

: دندومرف ترضح 

: تسا نیا  دوش  یم  لوبق  لامعا  نآ ، ببس  هب  هک  ینید  نآ  »

مامت تیناّقح  هب  رارقا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ایبنا  متاخ  تلاسر  هب  تداهـش  درادـن ، کیرـش  هکنیا  ادـخ و  یگناگی  هب  تداهش 
يراکزیهرپ ام ، رما  زا  يرادربنامرف  ام ، نانمشد  زا  يرازیب  تیب ، لها  ام  اب  یتسود  هداد ، ربخ  یلاعت  ّقح  ترـضح  بناج  زا  هک  هچنآ 

ار نآ  دـهاوخب ، ادـخ  تقو  ره  هک  تسا  یتلود  ام  يارب  هک  یتسرد  هب  ام ؛ مئاـق  روهظ  يارب  زا  نتـشاد  راـظتنا  عضاوت و  ناـهانگ ، زا 
(1) «. دنادرگ یم  رهاظ 

هدرک تیاور   (3) ریصبوبا زا   (2) هللا همحر  ینامعن  خیش  تبیغ  باتک  رد  نینچمه 

ص:30

ص 179. یسوط ، خیش  یلاما » « ؛ ص 2 ج 66 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 22 ج 2 ، یفاک ،» لوصا  . 40 - 1
نادرگاـش و زا  هک  یناـمعنلا  میهاربا  نب  دّـمحم  هَّللادـبعوبا  لـیلجلا  خیـشلا  موـحرم  فیلأـت  یناـمعن  تـبیغ  فیرـش  باـتک  . 41 - 2

فیرـش ردـقلا ، میظع  انباحـصا ، نم  خیـش  تسا : هدـش  ریبـعت  نینچ  وا  زا  هماـّلع  یـشاجن و  لاـجر  رد  .دوب  ینیلک  موحرم  نارـصاعم 
ص 384. یشاجن ،» لاجر  « ؛ ص 265 ج 3 ، كردتسملا ،» همتاخ   - » .ثیدحلا ریثک  هدیقعلا ، حیحص  هلزنملا ،

يدسالا دّمحم  نب  هَّللادبع  يدسا ، مساق  نب  ییحی  يدارملا ، يرتخبلا  نب  ثیل  هلمج : زا  رفن ؛ دنچ  يارب  تسا  هینک  ریصبوبا ، . 42 - 3
يرتخبلا و نب  ثیل  دارم  دوش  هتفگ  قلطم  تروص  هب  هاگره  نکل  دـنا ؛ هدوب  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  باحـصا  زا  هک 

ص 264. هماّلع ،» لاجر  « ؛ ص 332 یسوط ،» لاجر  « ؛ ص 632 ج 2 ، ءاهقفلا ،» تاقبط  هعوسوم   - » .دشاب یم  مساقلا  نب  ییحی 
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: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  يزور  دیوگ : یم  هک 

؟ دیامرف یمن  لوبق  ناگدنب  زا  ار  یلمع  چیه  نآ ، ندوبن  اب  یلاعت  ّقح  هک  مهد  ربخ  يزیچ  هب  ار  امش  دیهاوخ  یم  ایآ  »

.یلب مدرک : ضرع 

هچنآ هب  رارقا  تسوا ، ربمایپ  هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  هکنآ  و  تسادخ ، یگناگی  هب  تداهـش  نآ ، دومرف : ترـضح 
، مالسلا مهیلعراهطا  همئا  يارب  زا  ندوب  رادُرب  نامرف  همئا و  نانمشد  ینعی  ام  نانمشد  زا  يرازیب  ام و  یتسود  هدومرف ، رما  نآ  هب  ادخ 
نید و لوـصا  رما  رد   ) نتـشاد نیقی  هیعرـش ) تاـبجاو  يادا  رد  ینعی   ) ادـخ تعاـطا  رد  ندوـمن  شـشوک  ناـهانگ ، زا  يراـکزیهرپ 

 -. فیرشلا جرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق -  ترضح  روهظ  يارب  نتشاد  راظتنا  مالسلا ،) مهیلع  نیرهاط  همئا  رما  تقیقح 

: دندومرف هاگنآ 

(1) «. دهاوخب هک  تقو  ره  دنادرگ  یم  رهاظ  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسه  یتلود  ام  يارب  زا 

تسا  (3) میظعلادبع ترضح  زا   (2) نیدلا لامک  باتک  رد  رگید  تیاور 

ص:31

ص 140. ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 200 ینامعن ،» تبیغ  . 43 - 1
ص 377. ج 2 ، نیدلا ،» لامک  . 44 - 2

مهیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  هَّللادبع  نب  میظعلادبع  مساقلاوبا  ترضح  . 45 - 3
صاخ باحصا  زا  هک  دشاب  یم  میرکلا  دّیس  ای  ینسح  میظعلادبع  هب  فورعم  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  مالـسلا »

هب مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تسا  ير  رهش  رد  شفیرـش  دقرم  دشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  و  مالـسلا --  هیلع  یقت  دّمحم  ماما 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  البرک  رد  هک  تسا  نیا  دننام  يدرک  ترایز  ير  رد  ار  میظعلادبع  ربق  هاگره  دومرف : ير  یلاها  زا  یکی 

ص 99؛ لامعالا ،» باوث  « ؛ ص 537 هارایزلا ،» لماک  « ؛ هرامش 6429 ص 52  ج 11 ، ثیدحلا ،» لاجر  مجعم   - » .يدومن ترایز  ار 
ص 165. ج 1 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 575 ج 14 ، هعیشلا ،» لیاسو  »
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مئاق ایآ  هک  منک  لاؤس  بانج  نآ  زا  متشاد  دصق  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  دوخ  دّیس  رضحم  هب  دومرف : هک 
؟ تسوا زا  ریغ  يدرف  ای  تسا  يدهم  نامه 

: دندومرف یهلا  زاجعا  هب  نم ، ندرک  لاؤس  زا  شیپ  ترضح 

وا زا  يوریپ  تعاطا و  شندوب و  بیاغ  نامز  رد  نتـشاد  ار  وا  راظتنا  هک  تسا ، يدـهم  نامه  ام  مئاـق  هک  یتسرد  هب  مساـقلاوبا ! يا  »
(1) «. تسا نم  لسن  زا  دنزرف  نیموس  وا  تسا ، بجاو  شروهظ  نامز  رد 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  اب   (2) نیدلا لامک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 

بیاغ و اهنآ  ماما  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا ، ینامز  ره  زا  رتدونـشخ  اهنآ  زا  لاح  نآ  رد  هک  ادخ  هب  ناگدـنب  تالاح  نیرت  کیدزن  »
تجح هک  دنراد  نیقی  نیا ، دوجو  اب  دنناد و  یمن  ار  وا  ناکم  دشاب و  یم  ناهنپ  نانآ  رظن  زا 

ص:32

ص 156. ج 51 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 435 يرولا ،» مالعا  « ؛ ص 377 ج 2 ، نیدلا ،» لامک  « ؛ ص 280 رثالا ،» هیافک  . 46 - 1
ص 337. ج 2 ، نیدلا ،» لامک  . 47 - 2
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(1) «. دنشاب جرف  رظتنم  ماش  حبص و  ره  دیاب ، نامز  نآ  رد  سپ  تسا ، دوجوم  یهلا 

یلاس هام و  چیه  رد  یتقو و  چیه  رد  یلاح و  چیه  رد  ینعی  تسا ؛ ماود  رارمتسا و  زا  هیانک  ماش ،» حبص و  ره   » زا دارم  دیوگ : فلؤم 
نامز یکیدزن  هب  ناشدیما  دیاب  دوش  یم  رت  ینالوط  ترـضح  نآ  تبیغ  هچره  هکلب  دنـشاب ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  سویأم  دیابن 
یبـیغ روما  زا  تبیغ ، لوط  نیا  دوخ  هک  اریز  دوش ؛ رت  تباـث  رت و  مکحم  وا  كراـبم  دوجو  هب  ناـشیا  نیقی  ددرگ و  رتـشیب  وا  روهظ 

.دنا هداد  ربخ  نآ  عوقو  زا  شیپ  مالسلا  مهیلع  ام  همئا  هک  تسا 

: دیوگ فلؤم 

دنک رذگ  مرمع  وت  راظتنا  رد  مد  ره 

دنک رتشیب  ارم  دیما  رگد  ِنآ 

تا ییادج  مبلق  هب  هدومن  رثا  یعون 

دنک رتشین  رثا  فیعض  یگر  ردناک 

ص:33

تبیغ « ؛ ص 457 یسوط ، خیش  تبیغ » « ؛ ص 430 يرولا ،» مالعا  « ؛ ص 94 ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 333 ج 1 ، یفاک ،» . 48 - 1
ص 337. ج 2 ، همعنلا ،» مامت  نیدلا و  لامک  « ؛ ص 161 ینامعن ،»
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راظتنا يانعم  موس : دصقم 

.مینک یم  رکذ  راصتخا  وحن  هب  هک  تسا  نآ  زا  بجاو  رادقم  راظتنا و  يانعم  نایب  رد  موس  دصقم 

تاجرد توافت  بسح  رب  دوش و  یم  رهاظ  نآ  زا  یناوارف  یندب  يرهاظ و  لامعا  روما و  هک  تسا  یبلق  يرما  راظتنا ، لصا  هک  نادب 
.دشاب یم  توافتم  زین  لامعا  نآ  راظتنا ،

هک تسا  نیا  دوش  یم  رهاظ  تایاور  راـبخا و  زا  هچنآ  تسا ، ردـقچ  راوگرزب  نآ  روهظ  يارب  یبلق  راـظتنا  بجاو  رادـقم  هکنیا  اـّما 
: هکنیا هب  دشاب  هتشاد  نیقی  دیاب  نمؤم 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هطساو  نودب  دنزرف  تسا و  مهدزاود  ماما  هک  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق -  ترـضح 
هدرمن تسا و  ملاع  نیمه  رد  تسا و  یقاب  يرـصنع  ندـب  نیمه  اب  تسا و  هدـنز  نونکاـت  هدـش ، دـلوتم  هک  يزور  زا  تسا ، مالـسلا 

اب هکنیا  ات  دُرم  دهاوخن  تسا و 

ص:34
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مامت رد  ار  مالـسا  نید  دیامن و  لدع  زا  رپ  ار  ملاع  دنک و  تموکح  تنطلـس و  زین  ملاع  نیمه  رد  دوش و  رهاظ  يرـصنع  ندب  نیمه 
لاس دراد  لامتحا  دوش و  عقاو  لاس  نیمه  رد  دراد  لاـمتحا  هکلب  دـنادب ؛ یـسک  هک  درادـن  ینیعم  تقو  وا  روهظ  .دـهد  جاور  ملاـع 

.دتفیب ریخأت  يرگید  رایسب  ياه 

یمامت تاقوا و  هشیمه  دیاب  هکلب  دشابن ، دیماان  بانج  نآ  روهظ  زا  اه ، لاس  زا  یلاس  چیه  و  اه ، لاح  زا  یلاح  چـیه  رد  دـیاب  نمؤم 
.دشاب راوگرزب  نآ  رورس  رسارس  روهظ  هب  راودیما  اه ، لاس 

، دوش یمن  رهاظ  يدوز  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دنیوگ : یم  لایخ ، نامگ و  سدـح و  يور  زا  اه ، نادان  زا  یـضعب  هکنیا  سپ 
هدش لقن  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هک  تسا  یتاروتـسد  فالخرب  تسا و  هابتـشا  اطخ و  دنک ، یمن  روهظ  مه  رگید  لاس  دص  ات  ای 

؛ روهظ یمتح  تامالع  (1) و  دوش یم  عقاو  ًهتغب )  ) یناهگان ترضح ، نآ  روهظ  هک  دنا  هدومرف  حیرصت  يدایز  رابخا  رد  هکلب  تسا ؛
لتق ینامسآ و  هحیص  ینایفس و  جورخ  لثم 

ص:35

زج یـسک  تسا و  یناـهگان  تماـیق ، عوقو  دـننامه  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روـهظ  رما  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  . 49 - 1
هک هدـش  نایب  روط  نیا  رگید  تاـیاور  یخرب  رد  و  ص 298 . ج 52 ، راونالاراحب ، رد  هلمج  زا  تسین ؛ هاـگآ  نآ  زا  لاـعتم  دـنوادخ 

ص 66؛ راونالا ، بختنم  ص 42 ؛ ج 13 ، راونالاراحب ، .دیامرف  یم  حالـصا  هبـش  کی  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  رما  دـنوادخ 
ص 156. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 282 ؛ ینامعن ، تبیغ  ص 505 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 152 ؛ ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک 
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لایکم  » باتک رد  رگید  دهاوش  اب  حورـشم و  روط  هب  هک  نانچ  دوش ؛ یم  عقاو  مه  هب  کیدزن  لاس  کی  رد  همه  زین  ؛(1)  هیکز سفن 
(2) .ما هدومن  رکذ  مراکملا »

دیابن نمؤم  یلو  دتفا ؛ ریخأت  هب  مه  يرگید  رایسب  ياه  لاس  تسا  نکمم  زین  دوش و  عقاو  لاس  نیمه  رد  روهظ  هک  تسا  نکمم  سپ 
.دشاب دیماان  تقو  چیه 

؛ دوش یم  عقاو  لاس  نالف  ای  تقو  نالف  رد  روهظ  هک  دنک  مکح  نیقی  عطق و  روط  هب  یـسک  هک  تسا  هابتـشا  اطخ و  زین  نیا  نینچمه 
تقو فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق -  ترـضح  روهظ  يارب  سک  ره  هک  دنا  هدومرف  رما  يربتعم  ناوارف و  تایاور  رد  هکلب 

.تسا نایملاع  دنوادخ  صوصخم  نآ  هب  ملع  اریز  ؛(3)  دییامن بیذکت  ار  دیامن  نییعت 

ص:36

ج 2، میقتسملا ،» طارصلا  « ؛ ص 292 ج 2 ، نیظعاولا ،» هضور  « ؛ ص 368 ج 2 ، داشرالا ،» « ؛ ص 219 ج 52 ، راونالاراحب ،» . 50 - 1
ص 457. ج 2 ، همغلا ،» فشک  « ؛ ص 248

.نورشعلا دحاولا و  رما 21 . { 8  } باب ج 2 و  مراکملا ،» لایکم  . 51 - 2
ص 289. ینامعن ،» تبیغ  « ؛ ص 368 ج 1 ، یفاک ،» « ؛ ص 103 ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 426 یسوط ،» تبیغ  . 52 - 3

راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون  باتک  یسیونزاب  نارظتنم :  ینشور  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_36_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_36_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/641/AKS BARNAMEH/#content_note_36_3
http://www.ghaemiyeh.com


لامعا اب  نآ  هطبار  راظتنا و 

و دیامن ، بانتجا  ناهانگ  یصاعم و  زا  دیاب  نمؤم  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  یّلجتم  یبلق  راظتنا  زا  هک  یندب  راظتنا  زا  بجاو  رادقم  اّما 
كرد ار  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  رگا  هکنیا  ات  دـنک  فصتم  وکین  بوخ و  تافـص  هب  ار  دوخ  دـیامن و  رود  دوخ  زا  ار  دـب  تافص 
یتیاور رد  هک  نانچ  دنشاب ؛ هدرزآ  لد  هکنیا  هن  دنشاب ، دونـشخ  وا  زا  ترـضح  نآ  دشاب و  بانج  نآ  ناسحا  تمحرم و  دروم  دومن 

: دندومرف ناشیا  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصبوبا 

رب وا  لمع  دشاب و  هتشاد  ار  ترضح  نآ  روهظ  راظتنا  دیاب  دشاب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  باحـصا  زا  هک  دراد  تسود  یـسک  ره  »
نآ روهظ  رظتنم  هک  یلاح  رد  دیامن ، هتسارآ  فصتم و  هدیدنسپ  قالخا  بوخ و  تافص  هب  ار  دوخ  دشاب و  يراکزیهرپ  عرو و  قبط 
هک دراد  ار  یسک  باوث  دوش ، عقاو  وا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  دورب و  ایند  زا  رگا  یـسک  نینچ  سپ  .تسا  ترـضح 

زا دشاب و  هدومن  كرد  ار  بانج  نآ  روضح  ضیف 

ص:37
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(1) «. دیشاب مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  روهظ  رظتنم  دینک و  یعس  يراکزیهرپ  تعاط و  رد  سپ  .دشاب  وا  باحصا  نارای و 

يراک امـش  زا  کی  ره  دیاب  : » دـیامرف یم  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  یعیقوت   (3) جاجتحا (2) و  راونالاراحب باتک  رد 
یم کـیدزن  اـم  بضغ  هب  ار  وا  هک  یلمع  زا  دـیامن  زیهرپ  زارتـحا و  دوش و  کـیدزن  اـم  ّتبحم  هب  هک  دـیامن  راـتفر  یعوـن  دـنکب و 

(4) «. ...دنک

لماک یبلق  راظتنا 

یناکم چیه  و  تاقوا ، زا  یتقو  چـیه  و  تالاح ، زا  یلاح  چـیه  رد  نمؤم ، صخـش  هک  دوش  یم  لصاح  نیا  هب  لماک ، یبلق  راظتنا  اّما 
دوش یم  رـضاح  مه  مدرم  لفاحم  سلاجم و  رد  رگا  هکلب  دشابن ؛ غراف  یلاخ و  شکرابم  مودـق  راظتنا  شماما و  دای  زا  اه ، ناکم  زا 

یـصخش لثم  دشاب ؛ وا  لاصو  قوش  وا و  لایخ  وا و  راظتنا  هب  دشاب و  مالـسلا  هیلع  ماما  شیپ  شبلق  دـنک ، یم  وگتفگ  ملاع  لها  اب  و 
ماسقا عاونا و  يو  زا  هک  دشاب  بوخ  تافص  تالامک و  مامت  ياراد  مه  رفن  کی  نآ  دشاب و  هتشاد  دنزرف  کی  طقف  هک 

ص:38

ص 200. ینامعن ،» تبیغ  « ؛ ص 140 ج 52 ، راونالاراحب ،» . 53 - 1
ص 174. ج 53 ، راونالاراحب ،» . 54 - 2

ص 495. ج 2 ، جاجتحا ،» . 55 - 3
«. ...انطخس انتیهارک و  نم  هیندی  ام  ّبنجتیل  انتبحم و  نم  هب  برقی  ام  مکنم  ءرما  لک  لمعیف  : » تسا نینچ  ثیدح  یبرع  نتم  . 56 - 4
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یم روصت  ایآ  دشاب ، هتـشادن  ربخ  وا  لزنم  اج و  زا  زین  ردپ  دـشاب و  هتفر  رفـس  هب  رگا  يدـنزرف  نینچ  دربب ، هرهب  ار  عفانم  اه و  هدـیاف 
مامت هکلب  زگره ؛ دنامب !؟ لفاغ  وا  يوجتـسج  زا  ردـپ  هکنآ  ای  دورب ، نوریب  دـنزرف  لایخ  زا  مه  تعاس  کی  یتح  ردـپ  نیا  هک  دوش 

یم رعاش  هک  ناـنچ  تسا ؛ مّسجم  لـّثمم و  وا  رظن  شیپ  وا  بوبحم  تانکـس ، تاـکرح و  تـالاح ، تاـعاس ، همه  رد  زور و  بش و 
: دیوگ

ینم لد  رد  نانچ  هدید  ود  زا  بیاغ  يا 

دسر یم  زاوآ  نم  هب  تندوشگ  بل  زک 

باتک هک  يوبن  ثیدـح  رد  هک  نانچ  دوش ؛ یم  لـماک  شناـمیا  دیـسر ، هجرد  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  نمؤم  ّتبحم  رگا 
هک یتقو  رگم  دوش ؛ یمن  لماک  نمؤم  نامیا  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنا ، هدرک  تیاور  نآ  ریغ  (1) و  مالسلاراد

هداوناخ زا  وا  دزن  نم  تیب  لها  و  دنـشاب ، رتزیزع  شدوخ  نادـنزرف  زا  وا  دزن  رد  نم  دـالوا  مشاـب و  رتزیزع  شدوخ  زا  وا  دزن  رد  نم 
(2) «. دشاب شدوخ  هب  طوبرم  روما  زا  رت  مهم  وا  دزن  نم  هب  طوبرم  روما  دنشاب و  رتزیزع  شدوخ 

.دسر یم  لامک  هجرد  هب  مه  نآ  يرهاظ  راثآ  دیسر ، لامک  زا  هجرد  نیا  هب  یبلق  راظتنا  هک  نیمه  و 

ص:39

یمق سابع  خیـش  موحرم  داتـسا  هللا  همحر  يرون  نیـسح  ازریم  جاحلا  نیثدـحملا  متاخ  موحرم  فیلأـت  مالـسلاراد »  » باـتک . 57 - 1
.تسا هللا  همحر 

ص 13؛ ج 17 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 101 لئاسلا ،» حالف  « ؛ ص 334 قودص ، خیش  یلاما » « ؛ ص 416 یسوط ، خیـش  یلاما » . 58 - 2
ص 140. ج 1 ، عیارشلا ،» للع  »
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همتاخ

راظتنا لماک  هجرد  ياه  هناشن  راثآ و 

: تسا هناشن  رثا و  هدزاود  نآ  دوش و  یم  رکذ  راصتخا  وحن  هب  هک  تسا  راظتنا  لماک  هجرد  راثآ  تامالع و  نایب  رد  همتاخ  ثحب 

نانچ تسا ؛ نیگمغ  نوزحم و  ًامئاد  دوخ ، بوبحم  قارف  نامز  رد  رظتنم  صخش  هک  تسا  نیا  راظتنا  لماک  هجرد  هناشن  نیلوا  لّوا :
.تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندوب  بیاغ  نامز  رد  نانمؤم  لاح  فیصوت  رد  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  هک 

یفخم نادناعم ، هبلغ  مالـسا ؛ لها  فعـض  لثم  تسا ؛ دوجوم  زین  يرگید  لیالد  تاهج و  تبیغ ، نامز  رد  نمؤم  ندوب  مومغم  يارب 
لجع ترـضح -  نآ  روهظ  اب  هک  اهنیا  ریغ  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تسد  زا  يرهاظ  تموکح  ندوب  جراـخ  یعقاو ، ماـکحا  ندوب 

.هَّللا ءاش  نا  دوش ، یم  عفر  اهنآ  مامت  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا 

(1) .تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  نانچ  ترضح ؛ نآ  راظتنا  رد  ندوب  نایرگ  مود :

ص:40

بختنم « ؛ ص 352 ج 2 ، همعنلا ،» مامت  و  نیدلا --  لامک  « ؛ ص 167 یسوط ،» خیش  تبیغ  « ؛ ص 219 ج 51 ، راونالاراحب ،» . 59 - 1
ترـضح نآ  رـضحم  هب  باحـصا  زا  رفن  دـنچ  اب  دـنک : یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  باحـصا  زا  یکی  ص 179 - : راونـالا ،»

شناگدید زا  کشا  دـنک و  یم  هیرگ  ینیزح  يادـص  اب  هدرم و  دـنزرف  ردام  دـننامه  هتـسشن ، كاخ  يور  ناشیا  میدـید  میدیـسر ،
تحارتسا تحار و  هدومن و  گنت  نم  رب  ار  باوختخر  هتفرگ ، نم  زا  ار  باوخ  وت  تبیغ  نم ! ياـقآ  يا  دـیامرف : یم  تسا و  يراـج 

هدومن لیاز  ار  عامتجا  يرگید ، زا  سپ  یکی  نادقف  هدرک و  يدبا  ار  نم  تبیصم  وت  تبیغ  نم ! يالوم  يا  .تسا  هدرک  ریـسا  ار  ملد 
 ... . تسا
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.نتشاذگن غراف  وا  رکف  رکذ و  زا  ار  دوخ  يا  هظحل  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هشیمه  موس :

.ترورض تجاح و  رادقم  هب  رگم  ندومن ؛ نانآ  اب  ترشاعم  كرت  ندرک و  يریگ  هرانک  ایند  لها  زا  مراهچ :

زا ار  شروظ  جرف و  ندرک و  اـعد  باـنج  نآ  يارب  تسا  رتشیب  اـعد  تباـجا  لاـمتحا  هک  هاـگنآ  ًاـصوصخم  تاـقوا ؛ رثکا  رد  مجنپ :
.ندومن بلط  دنوادخ 

يا هلیـسو  ره  هب  یقیقح ، رظتنم  صخـش  هک  اریز  ترـضح ؛ نآ  هب  ندرک  اعد  يارب  نانآ  زا  اضاقت  نانمؤم و  قیوشت  بیغرت و  مشش :
.دیامن یم  مادقا  ششوک و  نآ  لیصحت  رد  هناقاتشم  دهدب ، ار  دوخ  بوبحم  لاصو  ندش  کیدزن  لامتحا  هک 

.دوش یم  رتدایز  رتدیدش و  رظتنم ، صخش  قوش  دوش ، یم  رت  ینالوط  ماما  ندوب  بیاغ  هچره  متفه :

ص:41
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کبس لهس و  گرزب ، رما  نیا  رانک  رد  ار  اهنآ  دیامن و  یم  ربص  اه  یتخس  رب  دوخ ، بوبحم  راظتنا  نامز  رد  یقیقح ، رظتنم  متـشه :
.درامش یم 

یم یهورگ  امش  زا  دعب  : » دندومرف دوخ  باحـصا  هب  هک  تسا  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا   (1) جیارخ باتک  رد 
«. تسامش زا  رفن  هاجنپ  باوث  لداعم  شباوث  شاداپ و  اهنآ ، زا  رفن  کی  ره  هک  دنیآ 

)؟ روطچ سپ   ) .تسا هدومن  فیرعت  ام  زا  مه  نآرق  .میدوب  امش  هارمه  ام   (2) دحا ردب و  گنج  رد  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ :

، دننک یم  ربص  نانآ  هک  يا  هزادنا  هب  دیا و  هدشن  راچد  دنوش ، یم  التبم  اهنآ  هک  یتالکـشم  اه و  یتخـس  هب  امـش  : » دومرف ترـضح 
(3) «. دیا هدومنن  ربص 

تـسا تهج  نیمه  هب  .تسین  رت  گرزب  وا  ماما  تبیغ  قارف و  يرود و  زا  ییالب ، یتخـس و  چـیه  یعقاو ، نمؤم  يارب  دـیوگ : فلؤم 
.دنراد يرترب  هتشذگ  ياه  نامز  نانمؤم  هب  تبسن  نامز  نیا  نانمؤم  هک 

ص:42

رد شفیرش  رازم  هک  ق   . یفوتم 573 ه گرزب  رـسفم  ثدحم و  هیقف و  يدنوار ، نیدلا  بطق  فیلأت  «، } حئارجلا جیارخلا و  . 60 - 1
ص 1149. ج 3 ، دشاب } یم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  گرزب  نحص 

یگنج تاودا  ورین و  یمک  اب  مالسا  هاپـس  هک  تسا  مالـسا  ردص  ناناملـسم  ياه  گنج  نیلوا  دحا  ردب و  هوزغ  ای  گنج و  . 61 - 2
زا سپ  هک  دندوب  يدایز  تعاجش  نامیا و  ياراد  گنج  ود  نیا  ناگدنمزر  .دندرک  یگداتـسیا  نارفاک  ناکرـشم و  هاپـس  لباقم  رد 

.دنتفرگ یم  رارق  ناناملسم  رگید  شجنس  كالم  رایعم و  نآ 
ص 130. ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 1149 ج 3 ، جیارخلا ،» « ؛ ص 456 یسوط ،» تبیغ  « ؛ ص 25 راونالا ،» بختنم  . 62 - 3
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هدش ناسآ  دوش ، یم  دراو  وا  رب  هک  راظتنا   (1) نامز تالکشم  اه و  یتخس  دسرب ، دوخ  لامک  ّدح  هب  رظتنم  صخش  هک  ینامز  مهن :
.دنک یمن  ساسحا  ار  اه  جنر  اهدرد و  نآ  بوبحم ، ياقل  لاصو و  قوش  ببس  هب  درب و  یم  تّذل  اهنآ  زا  و 

تسا ندروخ  نالفط  گنس  رد  یگناوید  تّذل 

تشذگ نوماه  رد  هک  ار  نونجم  تاقوا  نآ  زا  فیح 

هک دسر  یم  ییاج  هب  راک  یتح  دوش ، یم  مک  رظتنم  صخـش  كاروخ  باوخ و  دوش ، دیدش  ّتبحم ، ماقم  راظتنا و  هک  هاگنآ  مهد :
نیا مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  يارب  هک  ناـنچ  دوـش ؛ یم  دوـخ  یب  دوـخ  زا  دـنک و  یمن  تاـفتلا  هّجوـت و  يرگید  زیچ  چـیه  هب 

(2) .داتفا یم  قافتا  زامن  ماگنه  رد  تالاح 

بوبحم و رکذ  رد  اهنت  وا  تّذـل  هکلب  درب ، دـهاوخن  تّذـل  ایند  روما  زا  کی  چـیه  زا  رظتنم  صخـش  راظتنا ، ندـش  لماک  اب  مهدزای :
.دوش یم  رصحنم  هصالخ و  دوخ  قوشعم 

: دیوگ یم  يدعس  خیش 

یبقع هب  هن  ایند ، هب  هن  دشابن ، چیه  ارم  رگ 

دیابن چیه  مرگد  مراد  همه  مراد  وت  نوچ 

ص:43

.میدومن لقن  ار  نآ  ثیدح  لوا  دصقم  ياهتنا  رد  هک  نانچ  . 63 - 1
زا هک  زامن ، لاح  رد  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یمخز  ياپ  زا  ریت  ندیشک  تسا ، رت  فورعم  همه  زا  هک  هچنآ  هلمج  زا  . 64 - 2

 . ...دنروآ نوریب  ار  نآ  زامن  ریغ  رد  دنتسناوتن  درد  تدش 
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.تسین راگزاس  باتک  نیا  راصتخا  اب  نکل  دراد ؛ يرتشیب  حیضوت  هب  زاین  دراوم  نیا  زا  مادکره 

ترـضح روـهظ  يارب  ندوـب  اـیهم  یگداـمآ و  هک  تـسا  بوـبحم  دورو  يارب  یگداـمآ  راـظتنا ، تاـمالع  زا  رگید  یکی  مـهدزاود :
.تسا ییاه  هناشن  ياراد  زین  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص 

، بانج نآ  زا  يوریپ  يرای و  رب  یقیقح  مزع   - 1

.ددنسپ یمن  وا  هک  هچنآ  تشز و  تافص  زا  ندش  رود  زین  وکین و  تافص  هب  یگتسارآ   - 2

: دیوگ یم  رعاش 

بلط ناتعلط  يرپ  لامج  وش  هنیآ 

بلط نامهیم  سپ  هناخ و  وت  نک  بوراج 

؛ یعرش تاهورکم  تامرحم و  كرت  زین  بحتسم و  بجاو و  تادابع  تاعاط و  لماک  ماجنا  رد  تبظاوم   - 3

؛ زاین دروم  هحلسا  ندومن  اّیهم   - 4

؛ ما هدومن  رکذ  مانالا » هفیظو   » باتک رد  هک  هنوگ  نآ  يرادساپ ، هطبارم و   - 5

ص:44
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زین  (2) داعملاداز باتک  رد  ما و  هدومن  لقن   (1) مانالا هفیظو  باتک  رد  هک  گرزب  کچوک و  دهع  ياعد  ندـناوخ  رد  تبظاوم   - 6
.تسا هدش  رکذ 

راظتنالا هلیضف  یف  راصبالارون  باتک  نایاپ 

ص:45

لابقا « ؛ ص 227 یـسوط ، خیـش  دجهتملا ،» حابـصم   ... - » ِمیِظَْعلا ِروُّنلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  تسا : نیا  فیرـش  ياعد  نآ  يادـتبا  هک  . 65 - 1
.یمق سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  ص 285 ، ج 83 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 239 سوواط ، نب  دّیس  لامعالا ،»

.یسلجم رقاب  دّمحم  همالع  موحرم  فیلأت  داعملا » داز  . 66 - 2
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عبانم تسرهف 

میرک نآرق   - 1

یسربط جاجتحا ،  - 2

یملید نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا ، داشرا   - 3

یملید نسح  یبا  نب  نسح  نیدلا ، مالعا   - 4

یسربط يرولا ، مالعا   - 5
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یسلجم همالع  راونالاراحب ،  - 20
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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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